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هرامش 100 تاراشا -  همانلصف 

باتک تاصخشم 

تاراشا 100

[ هلجم دنیایپ : ] تاراشا : روآدیدپ مان  ناونع و 

 - 1384 امیس ، ادص و  یمالسا  ياهشهوژپ  زکرم  دهشم : نارهت ؛ مق ؛ : رشن تاصخشم 

هناهام : راشتنا هلصاف 

7403-1735: اپاش

7402-1735: هابتشا ياپاش 

.دوش یم  رشتنم  مایا " تاراشا   " ناونع اب  صاخ  مایا  هب  هجوت  اب  اه  هرامش  زا  یضعب  رد  هیرشن  نیا  : تشاددای

هناسر یمالسا  ياه  شهوژپ  لک  هرادا  زایتما : بحاص  : تشاددای

این یبجر  دوواد  لوئسمریدم :

ینمیا ینیسح  یلع  ریبدرس :

ربجنر اضریلع  دیدج : هرود  لوئسمریدم 

مایا تاراشا  : رگید ناونع 

يراودا تایرشن  یسراف --  تایبدا  : عوضوم

يراودا تایرشن  -- 14 نرق یسراف -- تایبدا 

يراودا تایرشن  تایبدا -- مالسا و 

لوئسم ریدم   -، 1347 دواد ، این ، یبجر  : هدوزفا هسانش 

ریبدرس  -، 1351 یلعدیس ، ینمیا ، ینیسح 

یمالسا ياهشهوژپ  زکرم  .ناریا  یمالسا  يروهمج  يامیس  ادص و  : هدوزفا هسانش 
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PIR4001: هرگنک يدنب  هدر 

8 اف 906205/0: ...د يدنب  هدر 

1304711: یلم یسانشباتک  هرامش 

Esharat@IRIB.ir: یکینورتکلا لحم  یسرتسد و 

یسراف : نآ دننام  يراتفگ و  ای  يراتشون  نتم  نابز 

1 ص :

ینامسآ ياه  همزمز 

عراز هبوبحم  / بولق بیبح 

هتـساوخ لئاسم و  ماحدزا  رد  انابرهم ! گرزب  .دـشاب  وت  يوس  هب  نم  تکرح  رتسب  هک  یمادام  ات  تسا  زیزع  شتراقح ، همه  اـب  اـیند 
ار تبرغ  زا  يا  هلاه  نامز ، هودنا  هک  هاگ  نآ  تسا !؟ نم  يوس  هب  تمحر  موادـت  يارای  ار  وت  زج  یـسک  هچ  كاخ ، ملاع  نیا  ياه 

دناوتن ممارآ  یـسک  وت  زج  هک  ممهف  یم  هزات  بولق ، هرامه  بیبح  اهنت  ییوت  هک  مسر  یم  رواب  نیدـب  هزاـت  دـنک ، یم  لزاـن  ملد  رب 
.درک

درد مهرم 

ار وت  ساپس  درادن ! یهانپ  وت  زج  هک  یـسک  هانپ  يا  یناشیرپ ! تاحارج  هدنهد  مایتلا  يا  منورد ! ياه  یگدنکارپ  شخب  ماجـسنا  يا 
یم ییادـخ  ام  رب  تنم  یب  هک  ار  وت  ساپـس  يدوب ! نام  هدـنهد  ناشن  مییوجب ، هکنآ  یب  يا و  هداد  ناـمباوج  میناوخب ، هکنآ  یب  هک 

.دنز مقر  تسناوت  یمن  وت  تمارک  تفأر و  زج  ار  وت  تیقولخم  قاقحتسا  یناد  یم  بوخ  هکنآ  اب  .ینک 
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...میاه تلفغ  همه  اب 

یهاتوک هظحل  هظحل  اب  مناهانگ ، اهدرمت و  کی  کی  اب  میاه ، نایسن  اه و  تلفغ  مامت  اب  میاه ، یشکرس  اه و  نایصع  همه  اب  ایادخ !
نامشوه هب  دنگوس ، تتیدمص  هب  لاعتم ! هدنشخب  يا  سپ  .ما  هتفاین  یگدنب  میظعت و  هتسیاش  وت ، یلاعت  هاگرد  زج  ار  یناتسآ  میاه ،

! شخب قنور  ام  ناج  رد  ار  تیاده  عشعشم  ياه  هنزور  راد و 

...دیشک تسناوتن  تناما  راب  نامسآ 

نیا .هتسشنن  حیبست  هب  ینابز  چیه  تسا ، هتسیاش  هک  نانچ  ار  وت  .تسا  هدماین  مسجت  هب  یکاردا  چیه  ییوت ، هک  هنوگ  نآ  ار  وت  اهلا !
هکنآ یب  میا ، هدش  فرتعم  دوخ  یکچوک  هب  اهنت  نارود ، لهاجت  رد  هک  مییام 

.میشاب هتشاد  كرد  لاجم  ار  تا  یگدنب  سدقم  تیلوئسم 

يراد تناما  يارای  اما  میتفریذپ ، دندمآ ، گنت  هب  نآ  شریذـپ  زا  تانئاک  دـندنامرد و  نآ  لوبق  زا  اه  هوک  هک  یمیظع  تناما  نامه 
میبای یم  تسد  یتمظع  نانچ  هب  وت  اب  میتسین و  چـیه ، هطقن  زج  ناگمه  ام  وت  یب  هک  راد  ینازرا  ام  رب  ار  تا  يدـنم  تناـما  قیفوت  و 

.مییوت دقفت  جاتحم  تخس  هک  سر  نامداد  هب  .تفای  دهاوخن  ياج  زگره  رواب  رد  هک 

یتمعن اتیزر  / تهاگن هب  ناوخب  ارم 

هنارفولین شبنج  هک  هد  یناوت  مزاسب و  ون  زا  ار  منامیا  هدیـسوپ  ياه  ناوختـسا  ات  نک  اپرب  ملد  رد  یتمایق  زیخاتـسر ، زا  شیپ  اهلا ! راب 
رود وت  دای  لحاس  زا  ار  منادرگرـس  یتشک  سْفَن ، ِقفاومان  ياهداب  هک  مراد  نآ  ِمیب  .دور  الاب  هناقـشاع  مرواب  ياـه  نوتـس  رب  تداـی ،

: سپ .دناوخ  یم  دوخ  هب  ارم  مدیما ، شوگ  رد  وت  يادص  لالز  ناذا  هکنآ  لاح  دنک ؛

تنامشچ هب  ناوخب  تهاگن  هب  ناوخب  ارم 

تسا یتوعد  تشهب  دمآ ، هدزرس  هانگ 

اهنت مراتفرگ و  دوخ  تعیبط  هاچ  رد  ما ، هدیسرن  اضر  ماقم  هب  زونه  رگا  هک  تسا  نآ  رد  وت  ياضر  هچنآ  هب  نادرگ  ما  یـضار  یهلا !
قیفر ار  قیفوت  .یناهرب  شیوخ  شیوشت  قمع  زا  ارم  یناوت  یم  هک  ییوت 

ص:2
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، ممـشچ اـت  زورفیب ، مبلق  تاـملظ  رد  ار  تفرعم  غارچ  دراد ، وت  يوس  هب  رظن  وت ، يوک  ریـسا  هک  نوـنکا  نک ! مهآ  هب  یفطل  مهار و 
.ینم ناهن  ياهدرد  نامرد  وت ، یهلا ! .دوش  وت  ییابیز  وحم 

...یهد مهار  رگا 

ییایربک فقـس  اـت  ارم  ریقح  ياـه  هکت  ینک ، هراـظن  محور  هنییآ  رب  رگا  .موش  یم  میقم  تبرقت  ناتـسلگ  رد  یهد ، مهار  رگا  یهلا !
.يا هدرب  الاب  قوش  زا  شیوخ ،

.دیشوپ يراگتسر  هماج  دیشون ، تتیانع  همشچ  زا  يا  هعرج  سک  ره 

! هد افص  ار  مبلق  هد و  الج  ار  مناج  هنیآ  ایادخ ؛

موش ّرح  مهاوخ  یم 

! یهلا

ّتینامحر رّوصت  رگا  .ما  هتسبن  يا  هشوت  هر  هتسخ ، ياهاپ  هتسکش و  ياه  هبوت  زج  دوخ ، یهانپ  یب  تشد  رد 

همین رد  ار  تناگدنب  رایـسب  هچ  هک  دسر  رـس  تتبوقع  ما ، يرادیب  زا  شیپ  راذگم  تسا ، هدرک  خاتـسگ  یـصاعم  باکترا  رد  ارم  وت 
ینکممریغ ره  وت  تیـشم  قطنم  رد  هک  دوش  زین  نم  بیـصن  رح ، تیرح  ات  نک  يددـم  .يدـنادرگ  زاـب  دوخ  يوس  هب  تاـفاکم ، هار 

.تس یندش 

تادوپ دازهب  / يرداق وت ،

، هانگ ياه  هلیپ  .منک  دـصر  مبلق ، هناخدـصر  لد و  هناخ  زا  ار  وت  مناوتب  ات  ریگب ؛ میاه  مشچ  هناش  يور  زا  ار  هاـنگ  راـب  اراـگدرورپ !
.نک ییامنهار  نامسآ ، ياه  غاب  هچوک  هب  ارم  .مزجاع  وت  نشور  كرد  زا  نم  هدناشوپ و  ار  ماد  ياهراوید 

.ممهفب ار  ندوب  يانعم  ات  نک  یشرع  ارم  دهد ؛ یم  مرازآ  ندوب ، یشرف  اراگدرورپ !

«. ریدق یَش ٍء  ِّلُک  یلع  هّللا  َّنإ   » یقلطم و رداق  وت  .نک  نیبرخآ  هد و  ییاهر  ندوب  نیبروخآ  زا  ارم 
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ما هدش  مگ  نم ،

.مورب ار  هتفرن  ياه  هار  وت  اب  ات  مدمآ  نکم ؛ مدرس  يدرک ، مرو  هلعش  نکم ؛ مّدر  يدرک ، متوعد  یهلا !

.منک ادیپ  ار  مدوخ  ات  ربب  اپ  هباپ  ارم  ریگب و  ار  متسد  الاح  يدوب ؛ مهار  هب  مشچ  اه  لاس  وت  هک  منئمطم  مدمآ و 

.ما هدش  مگ  نم  ناسرب ؛ مدوخ  هب  ارم  .مسر  یمن  مدوخ  هب  یلو  منز ؛ یم  مدق  مدوخ  رد  هک  تساه  لاس  نم 

...یلاخ ياه  تسد  نیا  اب 

.تسا بیع  نتشگرب  یلاخ  تسد  اب  تسین ؛ بیع  ندمآ  یلاخ  تسد  اب  یهلا !

...و .تسود  هناخ  زا  میوگ  یم  ؟ يا هدروآ  هچ  يا و  هدمآ  اجک  زا  دنسرپب  نم  زا  رگا 

.نادرگنرب یلاخ  تسد  اب  ارم  یهلا  .یلاخ  تسد  اب  میوگب  مشک  یم  تلاجخ 

رورسم بنیز  / یگنتلد ياه  هظحل 

مناد یمن  هتفرگ ؛ ارف  تمادن  ربا  ار  مهاگن  نامسآ  نتـسیرگ ! يارب  هناهب  نیرتابیز  يا  هتفرگ ، ندیراب  قارف  کشا  مهاگن ، نامـسآ  زا 
ینتفکـش رظتنم  تا  ینابرهم  هاگرد  رب  هدرمژپ ، هتـسخ و  نونکا ، منزب ! هلان  منایـصع  نیمادک  يارب  میرگب و  ما  يراک  هایـس  مادک  رب 

.ما هداتسیا  رگید 

اب ما ؛ هدوسرف  ياه  نامگ  يوت  رازه  رد  هدش  مگ  يا  هیاس  مرارق ! یب  درب ؛ یمن  مباوخ  ییایؤر  چـیه  ناتـسد  شزاون  اب  رگید  ایادـخ !
.اه مشچ  رد  هدیسالپ  هتسخ و  ياه  هاگن 

هب دبای و  یمن  هار  مشوماخ  تولخ  هب  يدنخبل  چیه  میسن  ما و  هدناود  هانگ  ياه  هناریو  رد  هشیر  اراگدرورپ !

.مسر یم  تسب  نب  هب  مور ، یم  هک  وت -  بناج  ریغ  وس -  ره 

، دوش یمن  دنلب  تهاگرد  هب  ترفغم ، وفع و  بلط  يارب  زج  مناتـسد  دوش و  یمن  هدوشگ  هنابـش  ياه  هنارت  هب  زج  منابل  کنیا ، یهلا !
.دیوج یمن  ار  وت  ینابرهم  تبحم و  زج  میاه  مشچ  دهد و  یمن  یهاوگ  ار  يزیچ  ینامیشپ  زج  مبلق 

هفوکـش نارازه  رطع  زا  رپ  ار  مزاین  هداجـس  یـشخب ، شمارآ  ار  ممارآان  ناشیرپ و  بلق  مهاوخ  یم  وت  زا  ناشیرپ ! ياه  لد  مارآ  يا 
، يا هظحل  طقف  يا ، هظحل  ات  ینکشب  ار  میولگ  هلاسرازه  ضغب  ینک و  بیس 
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مناج مسج و  رد  ار  تروضح  رطع  ات  ینکارپب  ما  هتسخ  حور  رد  سای ، دبس  رازه  رازه  مزیرب و  کشا  وت  دای  اب  ار  میاه  یگنتلد  همه 
.منک ساسحا 

يرفص ارهز  / وت ات  وت ، اب 

، موش یم  رترود  وت  زا  ردقچ  منک  یم  ساسحا  زور ، ره 

! رت هتسخ  مدوخ  زا  و 

؛ رت ینتفاین  تسد  ردقچ  وت  و 

، مدرگ یم  زاب  مدوخ  هب  مرگن و  یم  نامسآ  هب  اه  بش  هک  نیمه  اما 

، منیب یم  ار  وت 

؛ رت کیدزن  نم  هب  نم  زا 

، نم دوخ  ًالصا 

! نم ِدوخ  ِدوخ 

، اه ندش  مگ  دوخ  رد  و  هن ! اه ، یگرمزور  تشپ  ما ، هتفرگ  رابغ  نم 

.دوش یم  وحم 

وتاب

، دنرذگ یم  هک  اهزور  نیا 

، دنوش یم  در  هک  اه  هظحل  نیا 

دنور یم  دنیآ و  یم  هک  اه  هیناث  نیا 

، دنهد یمن  گنرد  هزاجا  سک ، چیه  هب  و 

؛ ار تا  ینابرهم  منک  یم  ساسحا 

وت اب  منک  یم  یگدنز  و 
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« وت رطاخ  هب  طقف  »

، منک یم  هبرجت  ار ، ندوب  و 

.تیاه مشچ  زبس  لصف  رد 
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وت ات 

، مرادرب مدوخ  زا  تسد  دیاب  مناد  یم 

! مَرایب تسد  هب  ار  تلد  دیاب 

.مراپسب تتسد  هب  ار  ملد 

.مرادنرب تناماد  زا  ار  متسد 

مراذگب و ار  یشوخ  مرادن و  شوخ  یسک  هب  ار  ملد 

! مرذگب

؛ وت اب  ییاهنت  تولخ  ات  مورب ،

.وت ات 

«! وت  » ای

.مشابن ای  مشاب ، وت  اب  ای  دیاب  مناد  یم 

.مشاب مناوت  یم  طقف  وت  اب  مناد  یم 

.مشاب وت  زا  ریغ  اب  دیابن  مناد  یم 

؟ مناوت یم  ایآ  هک  مناد  یمن  اما  مناد ؛ یم 

تسا مدیما  همه  ندوب ، وت  اب 

! دنازرل یم  ار  ملد  تسد و  مه ، شرکف  ندوب ، وت  یب  و 

؟ دوبن وت  اب  دوب و  ناوت  یم  رگم  ًالصا 

! وتای سک ؛ چیه  سپ 

«! وت ای  : » سفق نیا  رد  منز  یم  داد 
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( هولصلا یلع  یح   ) زبس جارعم 

یجّیهم هبادوس  / هلبق مشچ  رد  مشچ 

.دناوخ یم  ارف  شیوخ  هب  ارم  مزیخرحس ، هداجس  دنهد و  یم  ادن  ار  ناذا  رهش  شوگ  رد  مد ، هدیپس  ياه  هتسد  لگ 

یمرب کیبل  هب  ار  نامـسآ  گناب  منار و  یم  دوخ  زا  ار  هزاـیمخ  رتسب  نیا  یلو  دـنا ؛ هنـشت  ار  بش  همین  ياـهایؤر  میاـه  کـلپ  زونه 
.مزیخ

.دنز یم  رگنلت  ما  هراسخر  هب  وضو ، شزاون  ریرح  دیاشگ و  یم  شوغآ  میور  هب  ایر ، یب  لالز  بآ  ...بآ 

.موش یم  حبص  نم ، دزیر و  یم  ورف  میاه  مشچ  زا  رتسب ، بش و  یکیرات  ياه  هدنام  هت 

مریگ یم  رس  هب  رداچ  ار  میاه  شیاتس  اه و  حیبست  مامت  هناگی ، هلبق  مشچ  رد  مشچ  وت و  مان  هب  مالـس ...! هشیمه ، زونه و  راگدرورپ 
...توکلم یگنادواج و  یقشع و  مامت  هک  ییوت  وت ؛ مان  هب  .مزاغآ  یم  ار  ما  هناقشاع  زامن  و 
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ار تانئاک  سفن ، کـی  هفقو و  یب  هک  تسوت  نآ  زا  همه  هدادـلد ، قاتـشم و  ياـه  ساپـس  ناـیمدآ ، ناـیملاع و  ساپـس  نم ، ساـپس 
یتنم شغیرد ، یب  ياـطع  يارب  شیوخ ، ورملق  یلاـها  رب  زگره  هک  یناـبرهم  یتقلخ ؛ یتسه و  زاـت  هکی  ِناطلـس  ینک و  یم  ییادـخ 

.دراذگ یمن 

ياه تعکر  اه و  هدجس  نیا  اب  هتسجخ ، ناگژاو  نیا  رارکت  اب  ات  ...وت  دصق  هباهنت  متخیرگ ، نیریش  باوخ  رتسب  زا  ار  زور  نیا  زاغآ 
.مناسرب ماش  هب  وت ، فطل  تمحر و  راس  هیاس  رد  ار  ور  شیپ  زور  نیا  هاگرحس ،

تداعس بان  ياه  هظحل 

.موش یمن  هدز  لد  زگره  ار  اه  ندییاس  كاخ  هب  رس  اه و  ندز  وناز  نیا  زورما ، ات  میدق  زا  ياه  هژاو  نیا 

ياه مایق  نیا  میلست ، ياه  هدجـس  نیا  دنتـسه ، متماق  هناقـشاع  يانحنا  هک  ییاه  عوکر  دنلبرـس ، ياهریبکت  سمتلم ، ياه  تونق  نیا 
رت هایسور و  یتح  ات  دنَاوت  هاگراب  لوخد  ِنذا  ماش ، رهظ و  حبـص و  ياهزامن  نیا  .دنا  تداعـس  بان  ياه  هظحل  مکحتـسم ، ناوترپ و 

.مینک تیادص  مییاشگب و  یگدنب  زاربا  هب  بل  وت  ناتسآ  رد  نماد ،

هرابود مزامن ، نایاپ  رد  متفگ و  مالس  .ما  هدوب  زاورپ  رد  ار  مزامن  زبس  ياه  هظحل  نیا  همه  .وت  میرح  فاوط  زا  ما ؛ هدمآ  نامـسآ  زا 
اج اهربا ، يوس  نآ  رفـس ، نیا  رد  ما  هنهک  ياه  یگنتلد  اه و  جـنر  مامت  يدـنلب ! ِزاورپ  هچ  يزارفارـس ! رفـس  هچ  .متـشگزاب  نیمز  هب 

كانمن زونه  مرهُم  دراد ؛ شرع  يوب  زونه  ما  هداجـس  .متـشگزاب  كاـخ  هب  حور ، کبـس  راـب و  کبـس  رطاـخ و  هدوسآ  نم  دـنام و 
.تسا

.تسا تشهب  ریوصت  ساکعنا  زا  رپ  میاه  کشا  هدش ؛ رت  فیطل  اه ، هتشرف  رپ  لاب و  سامت  رد  محیبست 

ِنم يور  هب  تنامسآ  ياهرد  زونه  هک  ساپس  .یهد  یم  هار  شیوخ  هب  ارم  هک  ساپس  .تسوت  نوهرم  مدوجو ، ياپارـس  اراگدرورپ !
.تسین هتسب  هشیپ ، هانگ 

! ریذپب نم  زا  ار  مترخآ  هشوت  هر  تعاضب و  اهنت  نیا  مزامن ،

«. ناْرفُغلا ِلوبقلِاب و  َّیَلَع  ْلَّضَفَت  ِینْذِخاُؤت َو  الَف  اهِدوُجُس  ْوَا  اهِعوُکُر  ْنِم  ٌصْقَن  ْوَا  ٌلَلَخ  اهِیف  َناک  ْنِا  یِهِلا  »
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مالس حبص و 

یبعک یلعدمحم  / تسا زاغآ  کی  حبص ،

! دنک یم  تیادص  حبص ، هک  وش  دنلب 

! ربب هتشونن  هزات  مراد  نیا  ملق  هب  تسد  نک و  هراپ  ار  تا  یگدولآ  باوخ  یتخرک و  یمشیربا  هلیپ 

.نارابب تا  یگدنز  رتفد  رب  عورش ، کی  ِتوارط  اب  ار  شا  هژاو  هژاو 

اب دنک ، یم  هدنز  وت  رد  ار  قوش  نیا  توارط ، بآ و  رون و  هک  الاح  يزادرپب و  نآ  هب  دوجو ، مامت  اب  هک  تسه  مهم  ردـق  نآ  زاغآ ،
.ورب نآ  لابقتسا  هب  قشع 

.تسا هدیشک  دق  نابایخ  دنشک و  یم  هزایمخ  اهراوید ،

.دنک روبع  هدایپ  رباع  طخ  يور  زا  دهاوخ  یم  حبص ،

.تسا مهارف  وت  ندز  مدق  يارب  زیچ  همه  دور و  یم  هچوک  رد  يروآ  طاشن  ياکنخ 
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دنوادخ یشاقن 

ار يراگتـسر  دیلک  شکب و  طخ  اه  ندشن  يور  يراپـسب ! شوگ  نیمز ، اب  ار  تیاه  ماگ  همزمز  ات  رامـشب  تمینغ  ار  نابایخ  ِتولخ 
.دهد یم  لوحت  هزیگنا  تردق و  وت  هب  هک  تسا  ینامز  هاتوک ، ههرب  نیا  هک  ناخرچب  تا  هتسب  ياهرد  لفق  رد 

تنطیش لاح  رد  دولآ ، باوخ  ياهدبـس  تسد  يور  ریـش ، .دناوخ  یم  زاوآ  تسا و  هداد  مل  کگنـس  ياه  نان  باهتلا  يور  دجنُک 
لاح رد  هظحل  هب  هظحل  نیمز ، يور  رب  دـنوادخ  روآ  طاشن  یـشاقن  دـنتکرح و  رد  ناـبایخ ، يوس  نآ  هب  وس  نیا  زا  اـه  گرب  .تسا 

هب تا  هرهچ  يارب  ار  بآ  ییانـشور  وش ، دنلب  .دمآ  دـهاوخ  رد  شقن  هب  زورید  زا  رتابیز  زورما  یهاوخب ، وت  رگا  .تسا  يریگ  لکش 
! وش رو  هطوغ  زامن  رد  ربب و  ناغمرا 

! شاب نیمز  يور  تادوجوم  کیاکی  رب  دنوادخ  یلجت  دهاش  نک و  زاب  ار  تقاتا  هرجنپ  وش و  دنلب 

(1) .دنوادخ هب  رگید  ياه  هلق  مامت  زا  رت  کیدزن  تسا  يا  هلق  حبص ،

يریما نیسح  / تسا حبص 

! دینکن اه  هلچلچ  یتوکلم  يادن  هب  تشپ  دیدنبم ؛ نیمز  باتفآ و  هقشاعم  رب  مشچ 

.تسا حبص 

.ناوترپ ناتسد  رگ  شیاتس  تخاس و  ناقشاع  رگ  شزاون  ار  حبص  ادخ ، هک  دیزاونب  قایتشا  هدرپ  رد  ار  لد  زاس 

! تسا حبص 

اه سای  روضح  زا  ادخ  ياوآ  .ما  هداهن  نیریـش  مشچ  يرامخ  نیباک  ار  باوخ  ینیریـش  ما و  هدـناوخ  ارف  نوتـسیب  هب  ار  تمه  داهرف 
.دیآ یم 

ایرد دیاب  دنام ؛ يراج  دش و  دور  دیاب  .دیارس  یم  ار  باوخ  ینامیشپ  گناب  يرحس ، سورخ  دنا ؛ هداتـسیا  زامن  هب  اه ، هنیآ  تعامج 
! از بوشآ  نکش و  هرخص  دش و 

دیشروخ تموکح 

.دهد یم  زاوآ  هناهب  ار  اه  کشجنگ  دنز و  یم  راهب  گنر  ار  میسن  نایمدآ ، مسبت  قشع  هب  ادخ  حبص ، ره 

یم توف  ار  بش  نشور  ياه  عمـش  یتقو  ات  دهد  یم  ام  هب  نیب ، ایند  مشچ  ود  دلوت  هنارکـش  هب  ادـخ  هک  تسا  يا  هیدـه  حبـص ، ره 
.میناوخ اون  مینزب و  تسد  دیشروخ ، هزات  تموکح  راختفا  هب  مینک ،
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یمالسا ماجسنا  یلم و  داحتا  لاس  يارب 

يریما نیسح  / میا مه  اب  نوچ  میزوریپ ؛

اب یلو  میدیشک ؛ توغاط  ياه  لاس  جنر  میدوب ؛ مه  اب  اما  میدرشف ؛ ولگ  رد  ناوختسا  میدوب ، مه  اب  اما  دندیـشاپ ؛ ناممخز  رب  کمن 
.میدنام مه 

.دشن ات  ود  نامفرح  اما  دیسام ؛ نامیولگ  رد  اه ، هژاو  گنج ، لصف 

هب میتشذـگ و  اهارحـص  زا  مه  اب  نوچ  میزوریپ ؛ الاح  میدرک و  تمـسق  مه  اب  ار  نامنان  یلو  دـش ؛ رجآ  نامتقاط  ناـن  گـنج ، تقو 
.دبا ات  میا  هدنام  مه  اب  نوچ  میزوریپ ؛ ام  .میا  هدیسر  تداعس  فاق  غرمیس 

! دنلب قشع  تمه 

! تسا هتخاس  ام » ، » وت نم و  هاگن  زا  هک  دنلب  قشع  تمه 

نانطو مه  يا  ناتتماق ، راهب  هدنبیز  تداعـس ، هماج  تسا ! هتـسب  ار  نتـسکش  هار  ام ، هدروخ  هرگ  ياه  تسد  زا  هک  دـنلب  قشع  تمه 
ياج یب  هیاریپ  اهزرم ، دنک و  یمن  ادج  مه  زا  ار  ام  نامز  ناکم و  (ص ،) دمحم نید  میدمحم ! نید  راید  نکاس  هک  ام  يا  نم ؛ رواب 

.تسام داحتا  تروص 
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نایبیبح هللا  حور  / تدحو هزجعم 

! یقافتا رپ  فالتخا  هچ  گنراگنر و  تدحو  هچ 

یسراف ناملس  مه  ار ؛ شیرق  فیرش  بلطملادبع ، نب  سابع  مه  ینیب و  یم  ار  ناپوچ  رذوبا  مه  ینکفا ، یم  هقلح  نیا  رب  هک  یهاگن 
.ار هایس  مه  ار و  دیفس  مه  ار ؛ هنیدم  گرزب  هدابع ، نبدعس  مه  ار و  مجع 

زا سپ  هنوگچ  دـنداد ، یمن  برع  ریغ  هب  ار  دوخ  ضرع  رد  یهارمه  هزاجا  شیپ ، لاس  دـنچ  ات  هک  یبارعا  زا  ینام  یم  تفگـش  رد 
.توخن ینیبرترب و  دوخ  ساسحا  يا  هرذ  یب  دنا ، هتسشن  دوخ  رود  نایلاس  ناگدرب  رانک  رد  مالسا ،

.تسا یگنر  کی  تدحو و  ربمایپ  ياه  هزجعم  نیرت  گرزب  زا  نیا  يرآ ،

(ص) یبن مالک 

ات دـش ؛ یمن  لدـب  در و  امـش  نایم  ییوگو  تفگ  هاگ  چـیه  اما  ار ؛ وت  زین  وا  يدـید و  یم  هچوک  رد  زور  ره  ار  هیاسمه  هایـس  ناوج 
وت ییوگب ؟ نم  هب  يزیچ  مالسا  زا  یناوت  یم  دیسرپ : قایتشا  اب  یناملسم ، دیمهف  یتقو  .دیتسشن  مه  رانک  ورتم ، رد  یقافتا ، هک  زورما 

يرترب يرگید  رب  سک  چـیه  دـنربارب و  ناسکی و  هناش ، ياه  هنادـند  دـننامه  اه  ناـسنا   » هک يداـتفا  مالـسا  ربماـیپ  هتفگ  نیا  داـی  هب 
هدروخ ورف  یـضغب  اب  دـش ؛ كانمن  ناوج  نامـشچ  هک  دوب  هدیـسرن  نایاپ  هب  تمـالک  زونه   (1) «. ...دنوادخ تعاطا  هب  رگم  درادـن ،

؟ ییوگب میارب  (ص ) دمحم مالک  زا  مه  زاب  یناوت  یم  ایآ  دیسرپ :

داژن لیلخ  هدیعس  / تدحو دالیم 

! نک مزبس  هدب ؛ نم  هب  ار  تیاه  تسد 

مه هاگولگ  اـت  وت ؛ ناـج  لد و  قمع  اـت  منک  رفـس  دـیاب  نم  .میتخانـش  ار  شنیرفآ  زار  وت ، نم و  نک ؛ راشرـس  ترهم  توارط  زا  ارم 
.تا یگنارک  یب  زرم  ات  یلد ؛

.ام كرتشم  ياهوزرآ  قفا  رد  نم ؛ یتسه  نارک  یب  رد  ینک  رفس  دیاب  وت 

؛ نیبب ار  ایند  ندز  وناز  .تسام  ینیشن  هشوگ  ییاهنت  ياهتنا  ام ، مایپ  زاغآ  .نزب  هرگ  تا  یلد  مه  ناتسآ  هب  ار  مالسا  هتـشر  نطو ! مه 
! ام تدحو  دالیم  تسا  هوکشاب  هچ  تسابیز ! هچ  ام  یگناگی  ياپ  شیپ  ناهج  ندرک  مخ  رس 
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! هدب نم  هب  ار  تتسد 

دور .درک  دـهاوخن  سمل  ار  ام  نهیم  زبس  هعرزم  یماـکان ، یلاـس و  کـشخ  تسد  رگید  .تسا  هتـسشن  راـب  هب  ناـماهوزرآ  تخرد 
.تسا هدش  يراج  نیمز  ناریا  دوپ  رات و  رد  یگچراپ ، کی  میظع 

يایؤر .تسا  هدمآرد  زاورپ  هب  نامداحتا ، لابورپ  شوخ  رتوبک  ما ! ینتفای  تسد  ياهوزرآ  فیفع  رهاوخ  نم ! يالاب  دـنلب  ردارب  يآ 
ات هدب  نم  هب  ار  تتـسد  .مینز  یم  دـنویپ  روهظ ، نشور  رهظ  هب  ار  ناهج  کیرات  هدـنیآ  مینک و  یم  میـسرت  وت  نم و  ار  ناهج  تاجن 

سرت یگنتلد و  تسام ، ِرس  ِزارف  هک  مالسا  زوریپ  مچرپ  .میراذگب  رطعم  ياه  سای  تشد  هب  مدق  مینارذگب و  ار  هلصاف  هایـس  بادرم 
! میرادرب رارسا  زا  هدرپ  ات  هدب  نم  هب  ار  تتسد  .دنک  یمن  دیدهت  ار  ام  هنارتوبک  جوا  یسکرک ، چیه  زا 

تادوپ دازهب  / باتفآ همان  تیصو 

ْمُْکیَلَع یَّلَوـُیَف  ِرَْکنُْملا  ِنَـع  َیْهَّنلا  ِفوُْرعَْملاـِب َو  َْرمأـْلا  اوکُْرتَـت  َـال  .َعُطاَـقَّتلا  َُرباَدَّتلا و  ْمُـکاَّیِإ َو  َو  ِلُذاَـبَّتلا ، ِلـُـصاَوَّتلِاب َو  ْمُْـکیَلَع  َو  »... 
( هغالبلا جهن  همان 47  «. ) ...ْمَُکل ُباَجَتُْسی  الَف  َنوعْدَت  َُّمث  ْمُکُراَرِش ،

فورعم و هب  رما.دینالـسگب  ار  شینایم  دنویپ  دینادرگب و  يور  مه  زا  ادابم  رگیدمه ، هب  شـشخب  رگیدـکی و  اب  دـنویپ  داب  امـش  رب  و 
.دوش یمن  باجتسم  ناتیاعد  دینک و  یم  اعد  سپس  دنمکاح ، امش  رب  امش  ناَدب  هک  دیراذگناو  ار  رکنم  زا  یهن 

اهنآ رب  نمشد  طلست  زا  ار  مدرم  ات  يدروخ  لد  نوخ  .لذابت  یناوخ و  یم  ارف  لصاوت  هب  ار  مدرم  هک  تسا  وت  یهلا  همان  تیصو  نیا 
یگتسدود و فالتخا و  رگا  .درب  یم  ار  رهش  هعماج و  لیـس ، دوش و  گرزب  دوش ، داجیا  دس  رد  يا  هنخر  رگا  نوچ  .يراد  رذح  رب 

یم توعد  ار  همه  وت  دریگ ، یم  رارق  اـه  يدوخریغ  هدافتـساءوس  دروم  یمالـسا ، هعماـج  دـهد ، خر  رادرک  راـتفر و  رد  ینوگمهاـن 
یکی هب  داحتا ، دنویپ و  هب  رون ، تمس  هب  ینک 

یهلا لبح  هب  دنویپ  نتسسگن  هب  ینک  یم  رارصا  وت  .میقتسم  طارص  هب  ییانشور ، هب  ینک  یم  توعد  ار  همه  وت  .ندوب  یکی  ندش و 
نیا يارب  يزیچ  ریخ ، زا  ریغ  یتسه و  هّنجلا  راّنلا و  میسق  وت  .دنهرب  یهارمگ  زا  ات  دندز  یم  گنچ  وت  زبس  ناماد  هب  همه  شاک  يا  و 

تدـید تسا و  تشد  تعـسو  هب  تلد  .يرت  ناـشوج  اـه  همـشچ  زا  رتراوتـسا و  اـه  هوک  زا  رتزوس ، لد  رداـم  زا  .یهاوخ  یمن  تما 
.عیسو
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نوتیز مخز 

یبعک یلعدمحم  / ینامب هدنز  تسا  یفاک 

! دنونشب ار  تیادص  اه ، یفرب  مدآ  ادابم  نک ! هفرس  مارآ 

تخـس هک  مه  ردقره  تا  یگدنز  ینامب ! هدـنز  دـیاب  دـشاب ، کیدزن  گرم  هب  هک  مه  ردـق  ره  تا  یگدـنز  ینامب ؛ هدـنز  دـیاب  وت 
ناهج هشقن  كرات  رب  تمان  تسا  یفاک  دـنریمب ؛ اهنآ  اـت  یـشاب ، هدـنز  تسا  یفاـک  وت  ًالـصا  .تسا  کـیدزن  اـهنآ  ِگرم  هب  دـشاب ،

! دشابن يا  هناگیب  مان  چیه  شرانک ، رد  ات  دشخردب 

، دیشروخ یناشفارون  دوجو  اب  دناوت  یمن  يا  هیواز  شش  هراتس  چیه  .دشابن  لیئارسا  ات  یمخز ، دنچره  یـشاب ؛ نیطـسلف  تسا  یفاک 
.دشاب ادیپ 

هـشیر زا  ار  تیاه  نوتیز  تحار ، لایخ  اب  ات  دـننک ؛ هدولآ  دـنزو ، یم  برغ  تمـس  زا  هک  يدولآرهز  ياـهداب  ار  تیاـهوزرآ  اداـبم 
.دندزدب مد  هدیپس  رد  ار  تنانز  دندنبب و  هلولگ  هب  راجفنا  زا  شیپ  ار  تنادرم  دنشکب ، دایرف  زا  شیپ  ار  تناکدوک  دننکب ،
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؟ وت ارچ 

مـسلط دنهاوخ  یم  دندرگ و  یم  هناخ  لابند  هب  هک  ییاه  یلوک  دنا ؛ یلوک  طقف  دنداب ؛ طقف  دـنزو ، یم  رود  زا  هک  یهایـس  ياهداب 
.دننکشب وت  رس  يور  ار  ناش  ِیگراوآ 

! دنهدب ناشن  رتدنلب  ار  ناشدنلب  ياهراوید  دنناوتب  هک  دندرکن  ادیپ  وت  راوید  زا  رت  هاتوک  يراوید  راگنا 

تناکدوک ناهد  دنراشف و  یم  وت  يولگ  يور  ار  ناشتسد  دننز و  یم  هرعن  دولآ ، مهو  ياه  تساکولوه  يدود  ياه  هرجنپ  تشپ  زا 
.دندنب یم  بمب  اب  ار 

شوغآ رد  ارچ  دنریگب ؟ سپ  اه  یناملآ  يزان  دادجا  زا  ار  ناشقح  ات  دنور  یمن  ناملآ  هب  ارچ  ؟ وت ارچ  اما 

برغ دولآ  بش  ياه  هفاک  دود  رد  ارچ  دـنراد !؟ یمنرب  وت  دـجاسم  رـس  زا  تسد  دـنهد و  یمن  مل  اپورا  رد  ناشفیثک  ياـه  هراـباک 
!؟ دنوش یمن  تکاس  ارچ  دنوش !؟ یمن  وحم 

؟ دـنهاوخ یم  نامـسآ  نیمز و  زا  ار  ناشقح  زا  رتشیب  زورما ، ات  یـسوم  نامز  زا  هراوآ  ياه  یلوک  نیا  نادرگرـس ، ياـهداب  نیا  ارچ 
هدرک فیرحت  ار  تاروت  هژاو  هژاو  دنا و  هتفر  باتک  غارـس  هب  راب  نیا  دـنیبب  ات  تشگ ، یم  زاب  شموق  يوس  هب  یـسوم  هرابود  شاک 

! دنهد یم  ار  ناملسم  ناکدوک  لتق  زاوج  ياوتف  شنیئآ  شوپ  یکشم  ياه  ماخاخ  دنیبب  ات  تشگ ، یمرب  شاک  دنا !

يدازآ يارب 

هک دـناوت  خآ  کی  ترـسح  رد  اهنآ  ییوگب ! خآ  ادابم  دـننک ؛ یم  ورف  وت  ندـب  رد  یه  دنـشک و  یم  یه  ار  يدـنلب  يا  هوهق  راگیس 
.دییایب هناخ  هب  هک  دنتسرفب  همان  تفص ، یلوک  ياهداب  يارب  دعب  و  .تسا » هتفریذپ  ار  ام  گنهرف  خیرات و  وا  « ؛ دنهدب هیمالعا 

همه اب  دوش ؛ هتخودـنا  وت  خـیرات  گرتس  باتک  رد  دـشاب  هتـشاد  تقایل  هک  تسین  يدنمـشزرا  گرب  ردـق  نآ  هزور ، شـش  گـنج 
.شزور هب  تازیهجت  اه و  گنفت  اهزابرس و  همه  اب  شا ، یسامح  ياهدورس  اهراعش و  همه  اب  شیاه ، کنات 

؛ تسا وت  خیرات  هضافتنا 

.نادند گنچ و  اب  دنچره  نوخ ، اب  دنچره  گنس ، اب  دنچره 
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نک و باترپ  اوه  هب  ار  تیاه  هخاش  نک و  دـنلب  ار  ترـس  ینزوس ، میخـض  ياه  گرب  اـب  زبس  رداـم  يا  نینوخ ؛ نوتیز  يا  وش  دـنلب 
! نزب مه  هب  ار  نادرگرس  ياهراب  نیا  هدوسآ  باوخ  نک و  هل  اپ  ریز  ار  اهاواکِرم  شکب ! شتآ  كاخ و  هب  ار  موتناف  ياهامیپاوه 

یمن وا  کیدزن  مه  يرتمولیک  دنچ  زا  نادرگرس ، ياهداب  هک  تسا  هداتـسیا  يدرم  اهرادراخ  میـس  ِفرط  نآ  نیبب  نک ؛ هاگن  بوخ 
.دنوش

نآ دنراد و  یمرب  رـس  زا  شیارب  ار  ناشهالک  اه ، ماخاخ  زا  یـضعب  یتح  .دـننک  روبع  دـنناوت  یمن  دـننزن ، رود  ار  شروشک  مامت  ات 
! دروخ یم  ناشاه  شفک  هب  ناش ، هتفاب  مه  هب  ياهوم  هک  دنوش  یم  مخ  ردق 

! ویوآ لت  هب  دسرب  هچ  دسر ؛ یم  مه  خیرم  هب  یتح  شویرغ  دُرب  هک  تسا  هداتسیا  يدرم  اهرادراخ ، میس  فرط  نآ 

.دـهد یم  حبـص  ِتراشب  تنوگ ، قفـش  هرهچ  الاح  .تسا » رت  تسـس  توبکنع  هناخ  زا  لیئارـسا  « ؛ دروخ یم  مسق  دراد  نک ؛ شوگ 
دیاب وت  .زادنیب  رود  ار  تا  هتسکش  نیچ  میس  .نک  ناهنپ  ار  تا  یمخز  ياه  تسد 

.يوشب دازآ  ات  یعلبب  ار  اهرادراخ  میس 

! ینامب هدنز  دیاب  وت  دنونشب ؛ ار  تیادص  اه  یفرب  مدآ  ادابم  نک ؛ هفرس  مارآ 

یعقرب ارهز  هدیس  / تسا یندمآ  راهب ،

ناش مراهچ  نوتس  زا  تسا و  یگنـشق  سابل  دنیوگ  یم  .دنا  هدز  مه  هب  سابل ، نیا  اب  ار  تیانعر  تماق  .دنا  هدرک  تنت  یمرفان  سابل 
یم ارف  ار  تنوتیز  ناتخرد  روداترود  ناشیاهرادراخ ، میس  دشاب و  یلکش  نیمه  دیاب  سابل  دنیوگ  یم  .دوش  یم  رداص  شتآ  نامرف 

.تسا نینوخ  تسا ؛ هراپ  سابل ، نیا  هشوگ  هشوگ  میزودب و  سابل  وت ، يانعر  تماق  يارب  میدلب  ام  طقف  دنیوگ  یم  .دریگ 

...هدنام شیور  ملظ ، ینمیرها  ياه  همکچ  ياج 
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! یموصعم ردقچ 

! نیطسلف يدوبک ، هدیکت و  ردقچ  سابل ، نیا  رد  .منک  یم  تهاگن  هرابود 

نوخ و هژاو  وت ، مرگ  شوغآ  رد  تلُگ ، هتـسد  ناکدوک  يا و  هدـیعلب  هراـپمخ  هک  سب  زا  تسا ، هداـتفا  دوگ  تنامـشچ  ریز  ردـقچ 
! یموصعم ردقچ  دنا ؛ هدرک  یجه  ار  گنس  گنج و 

! نیطسلف نکربص ،

دنود و یم  فده  تمـس  هب  وت ، سدقم  كاخ  يور  .دنود  یم  اهزابرـس  .دش  رداص  رگید  لگ  کی  ندـیرب  رـس  نامرف  نالا ، نیمه 
یمرب ناشرـس  زا  ار  هایـس  کچوک  هالک  نآ  هرخالاب  اـم  نک ...! ربص  .راوید  هب  دـشاپ  یم  ناـش ، یلیئارـسا  ياـه  همکچ  ریز  زا  نوخ 

ار نوـتیز  هدیکـشخ  ناـتخرد  نیا  تسوـپ  راـهب ، ...يدازآ و  زا  همه  شدوپوراـت  میزود ، یم  تیارب  یندرکن  رواـب  یـسابل  مـیراد و 
.دناکرت دهاوخ 

!... نک ربص 

ییالط نیگن  هب  نیزم  اـبیز  يرتشگنا  ییادـخ و  دـیپس و  یـسابل  اـنعر ، دـنلب و  دـق  اـب  یـسورع  دـش ؛ یهاوخ  خـیرات  همه  سورع  وت 
«. سدق »

! نیطسلف نک  ربص  دنام ؛ یمن  هک  روط  نیا  .دراد  نوناق  خیرات ،» »
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نامز هچیرد  زا 

هراشا

هبنش جنپ 

رویرهش 1386  1

نابعش 1428  9

Out.2007.23

انیس یلعوبا  تشادگرزب  زور 

یعقرب ارهز  هدیس  / نورق هنادواج  میکح 

.دنک رپ  راگدنام ، یفرح  هب  یشقن و  هب  ار  رتفد  نیا  ات  دنا  هداد  رشب  تسد  هب  ملق  هک  تسا  يدیپس  روطق  رتفد  نانوچ  خیرات ،

نآ زا  ...درذگ .  یم  دزادنا و  یم  نیمز  ار  ملق  .دسیونب  اجک  زا  دسیونب ، هچ  دناد  یمن  اما  دریگ ؛ یم  تسد  هب  ملق  دیآ و  یم  یـسک 
یم دراد و  یمرب  ار  ملق  ...راکـشآ .  ناـهنپ و  ياـهدرد  رهم ، هب  رـس  ياـهزار  هتفگن ، ياـه  فرح  زا  رپ  دـیآ  یم  مـه  یـسک  فرط ،

! دسیون یم  دسیون و  یم  دسیون و 

انیس یلعوبا  میکح  نوچ  یناسک  یگنادواج  زمر  تسا  نیا 
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تایح لوا  ماگ  قیاقح ، فشک 

.دنادرگب شکچوک  ناتشگنا  رس  يور  ار  ایند  دوب  رارق  هک  دینش  ار  یکدوک  هیرگ  يادص  يرمق ، لاس 370  رفص  موس  رد  خلب  رهش 
يدیدج هار  يوس ، ره  هب  شیارب  دنک و  لمحت  ار  وا  ياه  ماگ  يراوتـسا  دناوت  یم  نیمز  تخومآ  هک  ماگنه  نامه  زا  یلاسدرخ ، زا 

یم انشآ  نآ  اب  هک  ار  یملع  هتـشر  ره  ...و .  بط  هفـسلف ، نافرع ، ربج ، هسدنه و  یقیـسوم ، تخادرپ ؛ مولع  يریگارف  هب  دیاشگب ، ار 
.درک یمن  راذگورف  دیدج  دوهش  فشک  زا  يا  هظحل  درک و  یم  شالت  نآ ، مهف  يریگدای و  رد  لامک ، هب  دش ،

.تسا هتفخ  یشوماخ  رد  هنوگچ  هک  دید  ار  ایند  .دیشک  دق  دش و  گرزب  دیلاب ، لاسدرخ ، یلعوبا 

 . ...دروایب ناشیاه  مخز  يارب  یمهرم  هک  دنبای  یمن  یبیبط  دنچیپ و  یم  دوخ  هب  درد  زا  هک  درک  اشامت  ار  نامدرم 

...لئاسم لالح  ادخ ، هب  نامیا 

: دنتفگ یم  نارگید  .تسه  ناشیارب  یلح  هار  دسرب  رظن  هب  هکنآ  زا  رت  هدیچیپ  دندش ؛ یم  تخس  هاگ  لئاسم ،

هرخـسم هک  ردق  نآ  ددنخ ؛ یم  یمدآ  هب  شلاؤس  ییوگ  .دیـسر  باوج  هب  ناوت  یمن  .تسا  لحنیال  هک  تسا  مولعم  رگید  یکی  نیا 
 . ...تسا

ار شتاوزج  .تخادنا  یم  هلئسم  تروص  هب  دوب ، لاؤس  بسانم  خساپ  نتفای  يارب  شندیباوخن  بش  زا  ناشن  هک  یهاگن  انیـس  یلعوب 
یم هنعط  شرـس  تشپ  زا  مدرم  هک  دینـش  یم  هار  رد  .دش و  یم  دجـسم  یهار  تفرگ و  یم  صالخا  رـس  زا  ییوضو  داهن ، یم  رانک 
یم رکفت  رحب  رد  ار  شدوخ  داد ، یم  هک  ار  زامن  مالـس  یلعوبا ، .دندیدنخ  یم  ...دوش و  یحو  وت  رب  لاؤس  خـساپ  دـیاش  ورب  دـننز :

.نادرگرس رو و  هطوغ  تخادنا ،

 . ...دشاب هلئسم  روخ  رد  هک  یباوج  یتاجن ، هار  يرون ، لابند 

! ...درک لح  مه  ار  هلئسم  نیا  انیس ، یلعوب  دیچیپ : یم  ربخ  ادرف  و 

...یندرکنرواب هتساوخ 

دنتفگ یم  دروآ و  یمرد  اـپ  زا  ار  یناـماس  روـصنم  نـب  حوـن  ریما  تـشاد  هـک  يدرد  تخانـش ؛ یم  بوـخ  ار  هاـشداپ  درد  یلعوـب ،
دیشوپ و ار  شیاه  نیلعن  یلعوب ، .دنا  هدناتـس  ار  ناشناج  مد  رد  هاش ، نایفارطا  دنا و  هدماینرب  هاشداپ  نامرد  سپ  زا  يدایز  نامیکح 

 . ...تفرگ شیپ  رد  ار  رصق  هار 
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دیایب و دییوگب  دوب ؟ هک  نم  بیبط  داد : نامرف  دیشک و  یقیمع  سفن  داتسیا ، تمالس  هب  رـصق ، ناویا  رب  هاشداپ  هک  تشذگن  يدنچ 
رـصق هناخ  باتک  زا  هدافتـسا  قح  هکنآ  زج  تساوخن ؛ يزیچ  انیـس  یلعوب  .میهدـب و  اروف  ار  شدارم  اـت  دـیوگب  دـهاوخ ، یم  هچره 
شیابع ِكوک  رپ  ياه  هلـصو  ای  منک  رواب  ار  شا  نتـساوخن  يزیچ  تفر : ورف  رکف  رد  هدز  تفگـش  هاشداپ ، .دـشاب  هتـشاد  ار  هاشداپ 

؟ ار

...رشب لهج  کیرات  ياه  بش  رد  تیدبا ، غورفرپ  عمش 

نارگ ياه  باتک  اما  تفر ؛ انیس  یلعوب  .ددنویپب  تیدبا  هب  یگلاس  رد 58  هک  دوب  دوز  یلیخ  انیس ، یلعوبا  نوچ  يدرم  گرزب  يارب 
زا یلـصف  هک  تسا  يا  هراشا  یگمه ، ...و  نوناق » «، » برعلا هغل  «، » ردـق واـضق  «، » هیـشرع تمکح  «، » افـش «، » تاراـشا  » نوچ يردـق 

! زبس شدای  .دراد  همادا  زونه  دوب ، نآ  هدنسیون  انیس ، یلعوب  هک  خیرات  باتک 

يرهاط دومحم  دیس  / تمکح راد  ثاریم 

.دش راگزور  هنادواج  وا ، مان  دیسر و  ناهج  رسارس  هب  وا  هزاوآ  داهن ، رتارف  نامز  ناکم و  ورملق  زا  اپ  انیس ، نبا 

دش نایمدآ  حور  يافش  »ش  نوناق  » هک تسا  نرق  گرزب  بیبط  هفـسلف و  تمکح و  گرزب  راد  ثاریم  سیئّرلا ، خیـش  قحلا ، تّجح 
ار نامسآ  ياه  هداج  قرش ، هنازرف  فوسلیف  .اه  ناسنا  مسج  نامرد  وا ، »ي  افش  » و

: دورس نینچ  هناراسکاخ  شناد  ملع و  همه  نآ  اب  یلو  داد ؛ شرتسگ  ار  ناسنا  نهذ  ياهانگنت  دیواک و 

تفاتش رایسب  هیداب  نیا  رد  هچرگ  لد 

تفاکش يوم  یلو  تسنادن  يوم  کی 

تفاتب دیشروخ  رازه  نم  لد  ردنا 

تفاین هار  يا  هرذ  لامک  هب  رخآ 

يراج هشیمه 

مه دوب و  نارازه  دوخ  یلعوب  هن ، اما  تشاذگ ! یم  نامرایتخا  رد  ناوارف  یلعوب ، نوچ  دیزرو و  یمن  لخب  ام  قح  رد  راگزور  شاک 
: تسا هتفگ  یکدور  هک  دوب  هنوگ  نآ  هلیبق ؛ کی  ياپ 
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مک نت  کی  مشچ ، ود  رامش  زا  »

« شیب نارازه  درِخ  ِرامشزو 

« يافش  » ینامـسآ ياه  هدئام  زا  رـشب  تساه  نرق  هک  تسا  یگرزب  ناسنا  .تسا  تمکح  بط و  هفـسلف و  ملع و  روآدای  یلعوب ، مان 
.دنوش یم  تسمرس  نآ ، يوب  رطع و  زا  دنریگ و  یم  ناج  وا ، تاراشا »  » زیگنا لد  میسن  زا  وا و  نوناق »  » تکربرپ ناوخ  زا  وا ،

زا رتارف  هک  دیـشک  دـق  ناـنچ  ملع ، رد  .دـیپت  یم  هفـسلف  تمکح و  قوـش  هب  وا ، ضبن  دوـب و  شناد  يوـجو  تسج  هـب  راو ، هناوـید 
.تفرگ ارف  ار  شنامز  مولع  همه  هک  دیسرن  یگلاس  هدجه  هب  زونه  و  داتسیا ، نارگید 

يرهم نوچ  دـشاب و  يراـج  ناـمز  رد  هراومه  اـت  هفـسلف ، تمکح و  زا  راشرـس  دـش و  ملع  گرزب  راد  ثاریم  یلعوب ، هنوگ ، نیا  و 
.دراذگب نایمدآ  ياپ  شیپ  ار  ینشور  ياه  هداج  نابات ،

یناما مثیم  «/ تسا هدنز  یمدآ  دشاب ، هک  ملع  »

هنزور ات  يا  هتفای  هار  تقلخ  ياهرالات  هب  .دنا  هدش  نیگنس  تیاه  هناش  دنا ؛ هدیشک  فص  تیور  هب  هک  تسه  يرامـش  یب  تالاؤس 
.شیاهزار تمس  هب  ییوجب  يا 

جنپ ساوح  شیوخ و  لهج  هب  يا  هدرب  یپ  .دندیـشروخ  يوجو  تسج  رد  اـه ، هنارک  دادـتما  رد  تیاـه  مدـق  تسا و  کـیرات  قفا ،
.ییاناد رهوگ  هب  ندیسر  ياوه  هب  دنواکب ؛ ار  اه  هرذ  لد  ات  دنیوجب ، ات  يا  هدرک  جیسب  ار  تا  هناگ 

.يروایب تسد  هب  تقیقح  زا  یخنرس  ات  يدرگب ، ار  تعیبط  ياه  نالاد  ات  يا  هدرپس  دَرِخ  ریپ  هب  ار  تیاه  تسد 

»؟ رخآ مور  یم  اجک  هب  و  دوب ؟ هچ  رهب  مندمآ  ما ؟ هدمآ  اجک  زا  : » يا هدیسرپ  شیوخ  زا  اهراب 

هنـشت تحور  تساجک ؟ تقیقح  ینز ؛ یم  قرو  تا  هدـش  مگ  یپ  رد  ار  اه  باـتک  رطـس  رطـس  تیاـه و  مشچ  هب  دـیآ  یمن  باوخ 
یمدآ دشاب  هک  ملع  نآ ، هلعـش  ملع ، تسا و  غارچ  یمدآ   » .دبلط یم  رون  تسا و  کیرات  تدوجو  هناخ  دـبلط ، یم  تفرعم  تسا و 
اجکره « ؛ دیسر نامرد  هب  ات  دوب  دنمدرد  دیاب  .یتشون  ار  تا  يرارق  یب  ات  یتسـشنن  غراف  دریم » یم  یمدآ  دشابن  هک  ملع  تسا ، هدنز 

«. دور اجنآ  اود  يدرد ،
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يدیسر نامرد  هب  هک  يدوب  دنمدرد 

يایرد رگید ، راب  کی  .يدز  مقر  ار  شیوخ  رـصع  فراعملا  هرئاد  يدیـشون و  ار  ملع  ياه  هناخدور  ریگ ، یپ  یتجامـس  اب  راب  کی 
.دندش ریزارس  رگید  ییاه  هناخدور  وت ، ياه  شناد  نارک  یب  زا  يدیشوج و  يدش و  ملع 

.دش مسجم  وت  رد  یعَس » ام  ّالإ  ِناْسنِءِْالل  َْسَیل   » هیآ ات  يدرب  اه  جنر  یتخیر ؛ هسردم  قشم و  ياپ  هب  ار  تا  یناوج  هقیقد  هقیقد 

نامیا تمکح 

رب تسا  یحرش  اهنت  وت  زا  دعب  هفسلف  .دنا  هدوب  وت  نادرگاش  دنا ، هدمآ  هچره  وت ، زا  سپ  .تسوت  سرد  يوجشناد  مه  زونه  هفـسلف ،
، يا هتـشاک  رکفت  نیمز  رد  وت  هک  یکرابم  نوتیز  .يدـناسر  جوا  هب  ار  ناینامیا » تمکح   » ات يدـناوخ  ار  ناـینانوی » تمکح   » وت .وت 

.میا هتسشن  تیاه  هشیدنا  هرفس  درگادرگ  ام  کنیا  تسا و  هدش  ریثکت  درف ، هب  درف  لسن و  هب  لسن 

، وت .شناد  نامسآ  هب  دسرب  یسراپ ، نادرم  تسد  ات  یتشارفارب  ار  بلط  ياه  تسد  دریمن ؛ یـسراپ  شتآ  ات  یتشادرب  ار  ملع  لعـشم 
دیلوت رد  ملع ، یلاها  کنیا  .يدنادرگ  راوتسا  مالـسا  ناتـسلگ  رد  ار  شا  هشیر  يدیمد و  تیناریا  حور  تفرعم  ییوطـسرا  دبلاک  رد 

.درک دنهاوخ  ادتقا  وت  هب  یناریا  شناد 

اقآ یلع  ناولهپ  همطاف  / یشخرد یم  ملع  یناشیپ  رب 

.یپت یم  تمکح  بلق  رد  یشخرد و  یم  ملع  یناشیپ  رب 

.تسام زورما  تارکفت  قشمرس  تا ، هدنام  راگدای  هب  ياه  هشیدنا  رطسرطس 

شوغآ دـشون و  یم  وت  تقیرط  لالز  زا  نایئاشم ، تمکح  رابیوج  دریگ و  یم  تأشن  وت  تبابط  نوناـق  زا  دـنمدرد ، ناراـمیب  ياـفش 
.تسا هدش  ام  هدزامرس  دبلاک  شخبامرگ  تیاه ، باتک  مرگ 

.يدناکچ ناشیاه  بکرم  رد  ار  یلاعت  تکرح و  هدیکچ  هک  دناوت  ناتسد  راد  ماو  زاورپزیت ، ياه  ملق 

.دیدن هتسب  ار  تیاه  کلپ  مه  زاب  درک و  سیخ  ار  خیرات  قاروا  ياه  هنوگ  تا ، هنابش  عمش  کشا 

هب .يزاس  هنادواج  ار  ناملـسم  دنمـشناد  رکفت  وت ، ات  دـیرخ ، ناـج  هب  ار  یگراوآ  جـنر و  هناـیزات  تابرـض  تهاـتوک ، راـبرپ و  رمع 
.ییام نامسآ  نازورف  دیشروخ  وت  هک  یتسار 
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« ملق يانشآ  »

هک فیحدـص  اما  .يدرپس  ناج  شا  یهاـنتمان  هطرو  هب  يداـهن و  مدـق  ملع  هار  رد  هک  دوب  وت  نیرید  يانـشآ  ذـغاک ، ملق و  تاود و 
.يدوب اهنآ  يور  شیپ  ِفده  نیرت  هتسجرب  وت ، دنا و  ییاناد  قاروا  نیرید  نمشد  ریشمش ، ریت و  هنشد و 

تیوج قح  ناج  رد  هک  یتبالصُرپ  هشیدنا  مه  نآ  دروآرد ؛ ياپ  زا  ریشمش ، هنشد و  مخز  اب  ناوت  یمن  ار  هشیدنا  هنادواج  حالس  اما 
.دوب هدناود  هشیر 

هک سوسفا  دنتخانـش ! یم  تقو  توف  زا  شیپ  ار  وت  ردـق  ات  دـنتفای  یم  رد  ار  ناشتایح  يارب  بآ  دوجو  شزرا  ایرد ، ناـیهام  شاـک 
شاک .دـننیچب  تََرب ، رازه  غاب  زا  رتمک  يرَمَث  ناگدـنیآ  ات  تسب  ریجنز  هب  ار  تیایوپ  نهذ  ناتـسد  هنادواج ، تلاهج  ریجنز  ياهدـنب 

! دننادب رتشیب  ار  تردَق  دنا ، هتفای  ار  وت  یلاعت  هب  ور  تاراشا  هک  اهنآ  زورما ،

« نیرت هنادواج  »

.یشورخ یم  شناد  ناگدید  ِلحاس  رب  هشیمه ، ات  یتمکح و  ناشوج  يایرد 

.دوب دهاوخ  زبس  هشیمه  ات  تراوتسا  تماق  یشناد و  تبالصرپ  تخرد 

.تسا نشور  تقیرط  ناگدنیوج  هارارف  دبا  ات  تیایوپ  نهذ  سوناف  یتبابط و  هفسلف و  یهانتمان  ناشکهک 

.دوب دهاوخ  مادتسم  نیمزرس ، نیا  نامدرم  رس  رب  خیرات ، هشیمه  ات  تکانبات ، ياه  هشیدنا  هعشا  يدوب و  ییاناد  تقیرط  هنشت 

يدارمیلع هیسنم  / یناهج تریح  یناریا ، غوبن 

دنک و یم  قرغ  هناردام  یقشع  دیما و  رد  ار  هراتس »  - » شنامداش ردام  شیاه ، هیرگ  یکدوک ، اراخب ، عباوت  رد  يرجه ، « 370» لاس
.دروآ یم  ناغمرا  هب  يا  هنیرید  يوزرآ  دیما و  هللادبع »  - » شردپ يارب  شا  هناموصعم  ياه  هاگن 

تسکـش و دـهاوخ  ار  زارد  رود و  ياهزرم  تفر ؛ دـهاوخ  رتارف  اه  ناشکهک  زا  يزور  كدوک ، نیا  مان  هک  تسناد  یم  یـسک  هچ 
؟ تشاذگ دهاوخ  ناهد  هب  تشگنا  شدادعتسا ، غوبن و  ِتریح  رد  ار  یناهج 
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« میکح  » ياه ماگ  هنهپ  مولع ، ياه  هلپ 

رارق هسدنه  قطنم و  رد  شیوخ ، رـصاعم  نادنمـشناد  هعجارم  دروم  یگلاس ، رد 16 هک  تسا  يا  هغبان  انیـس » نب  هللادبع  نب  نیـسح  »
.تفرگ

، یگلاس رد 21  .دش  یمالسا  ندمت  ياملع  دمآرس  هدش و  غراف  یلقع  مولع  همه  بسک  زا  یگلاس  رد 18 

غراف راک  نیا  زا  رمع -  نایاپ  ات  درک و  شیوخ  گنـس  نارگ  ياه  هلاسر  بتک و  فیلأت  هب  زاغآ  رکفتم ، نیا  یناوج -  ناوفنُع  ینعی 
.دشن

عضاوت ياهربا  باتفآ ، ياه  هلعش 

ماب هچوک و  زا  انیـس ، یلعوب  دیاس ؛ یم  نیمز  درـس  نت  هب  ار  شا  ینـشور  دبات و  یم  دـنلب  ياه  هوک  سپ  زا  دیـشروخ ، هک  ناس  نآ 
دش و یم  نالاح  ناشیرپ  ياه  هلان  بیبط  یهاگ  رابرپ ، جنر و  زا  رپ  رفـس  نیا  رد  دـیبات و  ير ،»  » ناهفـصا و هنـشفا »  » ات اراخب »  » ياه

.درک یم  راگدیرفآ  دنلب  تاذ  رد  رکفت  تخود و  یم  مشچ  متفه ، نامسآ  ات  یهاگ 

موهفم كاردا  دوش و  یم  هدینش  نادنمدرخ -  نابز  زا  هک  تسا  دنلب  سدقم و  يا  هلمج  منادان ،» نم   » هلمج هنوگ و  طارقـس  عضاوت 
شناد و جرب  نیرتدنلب  بحاص  یلو  دماجنایب ؛ نتآ »  » نادـنز رد -  نارکوش  ِماج  نآ  تبوقع  هب  هک  دـشاب  لاحم  ردـق  نآ  دـیاش  نآ 

؛ دنز یم  دایرف  قح  هب  نامیا  زا  راشرس  یلد  اب  نونف ،

نم شناد  دیسر  اجنادب  ات 

منادان هک  یمه  منادب  هک 

.دنیشن هنیس  رب  انیس ،» نبا  ، » نیمز ناریا  گرزب  میکح  دنلب  ماقم  هب  دیاب  اه  تسد  همه  سپ 
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کشزپ زور 

هداز حیبذ  هرطاف  / ینابرهم هجیتن 

ربص یتقو  دیکشخ ؛ یم  شرخآ  تارطق  رد  مدیما  یتقو  يداد ؛ مناشن  ار  ادخ  ینابرهم  يادتبا  وت ،

، يدرک مزبس  يدـنایور ؛ یهلا ، رهم  رب  لکوت  فطل  هب  ار  شمارآ  زبس  هناوج  نم  رد  وت  درمژپ ، یم  یکاـندرد  مخو  چـیپ  رد  مباـت  و 
تناتـسد رد  هرابود ، یتایح  يارب  ار  تناوت  ملع و  هک  میاتـس  یم  ار  وت  .دوب  هدیـسوپ  مناـج  رد  ندز  هناوج  دـیما  رگید  هکنآ  زا  سپ 

.یناکچ یم  ما  هتسخ  رکیپ  رد  ار  شا  هراصع  يراشف و  یم 

نیرتابیز رد  ار  یگدنز  توارط  دراب و  یم  هدرم  ياه  تشد  رب  وا  هک  ار ؛ ناراب  هک  نانچ  میاتس ؛ یم  ار  وت 

، تسا هتخیر  تبلق  رد  بوبحم  هک  یقـشع  نمی  هب  ار  یتسود  عون  یهاوخریخ و  تارطق  مه  وت  دروآ و  یم  ناغمرا  هب  تبحم ، هظحل 
.یناشچ یم  شروجنر  نارامیب  هب 

...میاتس یم  ار  وت 

زین وت  دـنکارپ و  یم  غیرد  یب  اه ، هنزور  اه و  هچیرد  ماـمت  رد  ار ، شفطل  ياـمرگ  وا  هک  ار ؛ دیـشروخ  هک  ناـنچ  میاتـس ؛ یم  ار  وت 
زبس مادنا  هک  نانچ  میاتس ؛ یم  ار  وت  یسانش ! یمن  انغ  رقف و  تیموق و  داژن و  هقاس ، دنمدرد  رکیپ  رد  تمالس  گربلگ  نتفکش  يارب 
ياپ هرابود  ات  دنک  یم  راثن  نتفر ، زا  ناوتان  نارفاسم  هب  ار  شا  هیاس  کنخ  یگدرتسگ  وا  هک  ار ؛ هداج  غاد  هنارک  رد  روبـص  یتخرد 
ياه ناج  زا  ار  تلاسک  ات  شا ، هنامیکح  يافش  دیما  هب  یسیون  یم  هخسن  زین ، وت  و  دننک ؛ یقالت  هداج  دیپس  ياهتنا  اب  دنهن و  هار  رد 

.ینک هیده  باداش  يروضح  هدنیآ ، زا  زیربل  هداج  هب  ینک و  نوریب  شنارفاسم 

! ادخ تبحم  رپ  ناتسد  يا  کشزپ ، يا  میاتس  یم  ار  وت 

ص:25

هرامش 100 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 165زکرم  هحفص 38 

http://www.ghaemiyeh.com


شوغآ رگید ، راب  کی  یحارج ، قاتا  هتـسب  ياهرد  ِسَپ  رد  يردام ، رارق  یب  يراظتنا  مشچ  هب  یتقو  وت ؛ يـالاو  تمه  تساـبیز  هچ 
! ینک یم  هیده  ار  هناردام  مرگ 

رد ضحم ، میکح  نآ  مئاد  روضح  هب  دنک  یم  رارقا  تناج  مامت  و  ءاود » همِْسا  ْنَمای   » یسیون یم  تا  هخسن  يالاب  یتقو  تسابیز  هچ 
! شناگدنب شزاون  منبش 

ینیب یم  نارامیب  دنخبل  یلاوح  رد  ار  ادخ 

، تایح يور  نیرت  باداش  هب  هرابود  گرم ، هناتـسآ  رد  هک  تسا  يرامیب  ياه  کـلپ  یلاوح  رد  تسود ، هناـخ  یناـشن  یناد  یم  وت 
.دنز یم  دنخبل 

.تسا هدیپت  هرابود  قلاخ ، ِینابرهم  زا  یسانشردق  يارب  نوکس ، هظحل  نیرتدرس  رد  هک  يا  هدرک  سمل  ار  یبلق  يامرگ  وت 

يدرد و مه  ِدرَگ  هرود  هک  میراپس  یم  دای  هب  ینابرهم  بیبط  ِتئیه  رد  تسا ، یگرزب  فوسلیف  هکنآ  اب  ار  یلعوب  نیمه ، يارب  دیاش 
.دوب هدید  نارامیب  يافش  هوکشرپ  هظحل  رد  ار  دنوادخ  يابیز  مسبت  هکنیا  يارب  دیاش  تسا ! هدش  ادخ  ِناگدنب  اب  يرایمه 
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هبنش

رویرهش 1386  3

نابعش 1428  11

Out.2007.25

(ع) ربکا یلع  ترضح  تدالو 

يداب تهزن  / اون ین و  دازون 

دنرب یم  مردام  باوخ  هب  ربخ  الاح 

هراتس یب  لاس  همه  نآ  زا  دعب  هک 

.تسا هداد  لگ  نام  هناخ  سای  هتوب 

، دنورب اه  هنییآ  نادنبانح  هب  اهرتوبک  هک  ادرف 

ار اون  ین و  دازون  يوب  هار ، رس 

.دورس دنهاوخ  مردام  سانشان  رازم  يارب 

؛ میورب ایب  الاح 

، هرجنپ ره  ياپ  میورب 

، راوید ره  يور 

، نیچرپ ره  بناج 

میراکب ناراب  رعش  زا  یشوخ  طخ  دنپسا و  هناد  ات 

! هنارت معط  هب  لیام  مسبت  زا  دوش  رپ  هچوک  ات 
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دیشروخ هب  تهابش  همه  نیا 

اه سای  هلالس  زا  هداون  نیتسخن  يا 

! سونقق هتخوس  رابرازه  لسن  دالوا  يا  و 

ار انشآ  هاگن  تبحم و  مسر  نیا  وت 

ایؤر مادک  زا  هرطاخ ، مادک  زا  هک ، زا 

؟ يا هدرب  ثرا  هب 

؟ دیشروخ هب  تهابش  همه  نیا  اب  يا ، هدمآ  اجک  زا 

ردقچ یناد  یم 

، تسا هتفخ  هراوهگ  نیا  رد  هاگ ، یب  هاگ و  ياه  هیرگ 

؟ هدیسر وت  هب  تبون  ات 

نک هاگن 

تزبس هقادنق  رَپ  رد  دیاش 

! یشاب هتشاد  لاس  هنهک  تحارج  نیا  يارب  یمهرم 

دنناسر یم  مردام  شوگ  هب  الاح 

تفر ایرد  باوخ  هب  هک  شکدوک  يارب 

! تسا هدمآ  ینیشناج 

يرهاط دومحم  دیس  (/ (ع نیسح دقورس 

دوش و نشور  ودـب  ردـپ ، نامـشچ  ات  دومرف ، اطع  وا  هب  ار  ربمایپ  هب  نامدرم  نیرت  هیبش  درک و  یلجت  (ع ) نیـسح دوجو  رد  ادـخ  و  ... 
.دبای مارآ  وا  هب  شبلق 

قلُخ يوبن و  يامیـس  شناوج  هب  هک  تساوخ  یم  ار  نیـسح  رطاخ  ادخ ، ردـقچ  دـش و  يراج  راگدرورپ  ملق  رب  ییوکین  ریدـقت  هچ 
! داد يدمحم 
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ارچ نیگهودنا ؛ ای  دش  نامداش  تردپ  يدوشگ ، ناهج  هب  هدید  هک  يزور  مناد  یمن  نیسح ! ربکا  یلع 
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.تخیمآ مه  رد  تماگنه ، دوز  لوفا  اب  ار  تا  یناوج  جوا  تیاه و  گربلگ  نتخیر  ورفاب  ار  تا  ییافوکش  جوا  ریدقت ، ملق  هک 

زا زیربـل  دـلاب و  یم  دوخ  هب  تتداهـش ، اـب  هتخیمآ  مه  رد  یناوج  روش  زا  مه  زوـنه  نیمز ، تسا و  خـیرات  یگدرتـسگ  هب  وـت ، ورملق 
ریوصت هب  ار  ناوج  کی  هنومن  نیرتـالاو  تنوگورـس ، تماـق  رد  يدز و  دـنویپ  راـثیا ، هوکـش  اـب  ار  یناوج  توارط  وت ، .تسا  رورغ 

وت هب  هنادـیماان  هک  تردـپ ، .دوب  رفن  کی  نارگن  اهنت  تلد  يدرک ، نتفر  مزع  هک  هاگ  نآ  مناد  یم  نیـسح ! يانعر  ناوج  .يدیـشک 
.دوب هدش  هریخ 

...اما دوب ؛ ناوج 

راگزاسان هایس ، ياهربا  اب  .تفاتش  یم  دیشروخ ، همشچ  يوس  هب  تشاد و  نارواخ  گنهآ  اما  دوب ؛ ناوج 

.دشن يّدام  ناهج  نیغورد  ياه  هبذاج  بوعرم  دیسارهن و  اهردُنت  شورخ  زا  زگره  دوب و 

.تشارفارب نآ  زارف  رب  ار  يزوریپ  مچرپ  دوب و  هدرک  حتف  ار  اه  یبوخ  اه و  یکاپ  داکچ  نیسح ، يابیز  ناوج 

.بدا رد  يدنمتزع  تسا و  يراکادف  رد  یگرزب  هک  تسناد  یم  اما  دوب ؛ ناوج 

غارس دیزگ و  یمرب  ار  قح  دیاب  ناطیش ، ادخ و  سفن و  لقع و  لطاب ، قح و  ياه  یهار  ود  رد  هک  دیسر  رواب  نیا  هب  اما  دوب ؛ ناوج 
.دروآ يور  ادخ  هب  تفر و  لقع 

دزن یظفاحادـخ  يارب  نوچ  اروشاع ، زور  هک  اجنآ  ات  تشاد ؛ ياـج  نیـسح  یـشرع  بلق  رد  هک  سب  راـختفا  نیمه  ربکا ، یلع  يارب 
.داتفا هار  هب  شلابند  هب  رایتخا  یب  زین  نیسح  هک  دندید  همه  دش ، هناور  هاگ  نآ  دمآ و  ردپ 

ما یشِک  یم  دوخ  یپ  زا  يور  یم 

ما یشُک  یم  ما  یشِک  یم  نیمه  هن 

؟ نارگن ای  نامداش 

اب وت ، .يدیـشون  قشع  ماج  زا  يدش و  باریـس  نامیا  همـشچ  زا  هنوگ ، نیدب  يدـش و  هدـیرورپ  رون  ناماد  رد  هداز و  تماما  غاب  رد 
.يدرک اطع  ناتسود  هب  يداش  هفوکش  دبسدبس  يدیشخب و  نارگید  هب  رون  نماد  نماد  شیوخ ، تدالو 
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راونا رادید  ماحدزا  رد  ار  تا  یناوج  سح  هک  يدوب  راگدرورپ  رادید  قاتشم  ادخ و  رطع  تسمرـس  ردقچ  (ع !) نیـسح ناوج  رـسپ 
: هک يداد  رس  شوخ  يدورس  يدرک و  اهر  مامت  همین  ار  تا  ییایند  رفس  يدرپس و  یشومارف  هب  یسدق ،

منَت رابغ  دوش  یم  ناج  هرهچ  باجح 

منکفرب هدرپ  هرهچ  نآ  زا  هک  یمد  اشوخ 

تسیناحلا شوخ  نم  وچ  يازس  هن  سفق  نینچ 

« منمچ نآ  غرم  هک  ناوضر  نشلگ  هب  مور 

هـشیمه يارب  ار  کلپ  هک  ینامز  زا  دیاش  اما  يدوب ، هدید  نامداش  ار  ردـپ  هرهچ  يدوشگ ، کلپ  هک  نامز  نآ  وت  نیـسح ! ربکا  یلع 
هرهچ تسا : زیچ  کی  نارگن  نانچمه  تلد  هشوگ  ایند ، هشیمه  ات  يدـنک ، لد  یتسه  همه  زا  نامداش  دنـسرخ و  یتشاذـگ و  مه  رب 

.تسیرگ یم  مارآ  ناهنپ و  تداهش  يوس  هب  تنتفر  اب  هک  هاگ  نآ  ردپ ؛ هتفرگ 

يدابآ دوواد  هموصعم  / یمشاه هاگن 

.تخس كانشطع و  يرهظ  رد  (ع ،) نیسح نامشچ  بابر و  يولگ  زا  تمناوخ  یم 

.نامسآ تمالک : تساه ؛ يدرم  ناوج  روفو  تلد : .ار  تا  يولع  تهبا  یمشاه و  هاگن  مسانش  یم 

.دندش خرس  هنیس  ار  نامرواب  تیاه  سفن  هنوگچ  نک ، هاگن 

ار باتفآ  غارچ  هک  دـناوت ؛ یمن  كرد  يریـشمش  چـیه  ار  تیاه  گر  .دـنوش  یم  هژاو  ار  تیاه  هناش  نارعاش ، قشاـع ! تغـالب  يا 
.دنرادن نتسکش  ناوت  اه ، گنس 

ار تلیصا  ياه  هشیر  نیمز ، .ار  شنابرهم  ياه  ماگ  نینط  تمکحم ، ياه  مدق  دروآ و  یم  رطاخ  هب  ار  (ص ) دمحم هوکـش  تراقو ،
.دراد یم  ساپ 

هوک هناخدور و  دنزرف 

هک هاگ  نآ  يا ؛ هدوب  اه  هثداح  هارمه  وت ، .مزیخرب  لابقتـسا  هب  ار  تندمآ  راهب  اهوتـسرپ ، لاب  مه  ات  مزارفا  یم  دق  ار  تدنلب  نامـسآ 
ار اهنت  ِلالز  ياه  همشچ  دندرب و  امغی  هب  رگ  نایصع  ياهداب  ار  اهدیب  ناوسیگ  هک  یتقو  دندیرب ، رس  نامسآ ، ياه  هچیرد  رب  ار  هام 

.دندرک دولآ  لگ  تواقش ، هایس  ناتسد 

.يا هدرک  يرادساپ  ار  روای  یب  ياه  همیخ  ردپ ، هناش  هب  هناش 
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یـشنیرفآ زا  كاخ  ییوگ  وت  .دناشن  نتفکـش  هب  ار  يرامـش  یب  ياه  یـسلطا  تدنخبل ، نیلوا  ياه  هیآ  هوک ! هناخدور و  دـنزرف  يا 
.دناوخ هلهله  هب  ار  ناتسهوک  ترطعم ، ياه  هقراب  يدمآ و  ددرگ ! یم  زاب  هزات 

اروشاع گرزب  ییاهنت  ات 

.دنشورخ یم  اهایرد  دنفکش و  یم  اه  قیاقش  تا ، ییوگ  دمآ  شوخ  هب 

ار قشاع  ياه  هیناث  تکرب ، همه  نیا  شوپ  رتوبک  ناهج ، ياه  ماب  .ددنب  یم  ترـصن  قاط  ار  تندمآ  قفا  نابعـش ، مهدزای  مد  هدیپس 
هب تیادـص  تبیه  ار  هیما  ینب  راوتـساان  ياه  لد  ات  ییآ  یم  .ینک  هبرجت  ار  اروشاع  گرزب  ییاـهنت  اـت  ییآ  یم  وت  دـننک ! یم  رورم 
یم .تسا  باتفآ  ریذپان  نایاپ  تیاور  تمان ، .دراپـسب  اهدای  هب  هنادواج  ار  وت  شا ، يدبا  ياه  مخو  چـیپ  رد  خـیرات ، دروآرد و  هزرل 

.تسا ییانشور  جاور  ترارکت ، هک  تمیاتس 

یجیهم هبادوس  / دنک یم  نونجم  ار  ناهج  ياهالیل  همه  الیل ، هداز 

دنیایب دیاب  ملاع  ياه  « الیل  » مامت اما  .دوش  یم  نونجم »  » دراذگ و یم  ارحص  هب  رس  دور و  یم  جارعم  هب  الیل » » ناماد زا  هراومه  قشع ،
.تسا شیوخ  راگزور  مامن  فسوی  هک  دش  هداز  سدقم  يا  هراسخر  تناماد ، زا  هک  دننیبب  دیاب  دننک ؛ هدجس  ار  وت  و 

.تسا هدرب  کئالم  مامت  زا  لد  مدق ، هزات  هقادنق  نیمه  رد  هک  يراوربمایپ  سدقت  لیمج ! دولوم  نیا  هب  داب  نشور  تنامشچ  الیل ! هآ 

.درک دهاوخ  نونجم  ار  راگزور  ياهالیل  مامت  وت ، هداز  الیل ! هآ 

غاب غرم  نیا  هرابود ، دمحم  نیا  انعر ، هروس  نیا  .تفر  دـهاوخ  تا  هناردام  شوغآ  زا  دوز  سفن ، هزات  نیا  هک  سوبب  ار  شا  یناشیپ 
.ریگ نیمز  يایند  رد  دیاپ  یمن  يرید  توکلم ،

.تسوت دیما  قشع و  همه  هک  نیسح  راثن  یتشهب ، ناغمرا  نیا  يا ! هدروآ  ایند  هب  يرینم  رمق  هچ  الیل ! هآ 

.ریگب وضو  ناغمرا ، نیا  هراوهگ  نداد  ناکت  يارب  زیخرب و 
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(ع) نیسح ریزگان  قشع 

.بوشآرپ راگزور  نیا  هب  رت  شوخلد  و  دش ؛ ناوج  هرابود  (ع ) نیسح يدمآ ، هک  وت 

هچ تفرگ ، یم  تهابش  (ص) ربمایپ هب  رتشیب  هظحل  ره  شیوخ ، ندیلاب  ریـسم  رد  هک  یتماق  دق و  نآ  اب  يدوب و  نیـسح  ریزگان  قشع 
! هللاراث لد  اب  يدرک  یم 

یناوج شنامشچ ، شیپ  هظحل  نامه  تفگ ، ناذا  شیوخ  دازون  شوگ  رد  هک  نیسح  تدالو ، هماگنه  نآ  رد  هک  دیدن  یـسک  دیاش 
لوسر کنیا  هک : دنزرل  یم  شیوخ  هب  هنیک ، هاپس  دیوگ و  یم  ناذا  رفک ، مشچ  رد  مشچ  اروشاع ، رهظ  رد  هک  دید  یم  ار  راقفلاوذ 

؟ دیارس یم  ناذا  هدیسر و  اجک  زا  ناوج ، تماق  نیا  اب  (ص ) ادخ

تسا نینچ  ریدقت 

هک تسا  ردقم  .یـشاب  نم  یگتـسب  لد  مامت  وت  هک  تسا  ردـقم  .دراد  اه  نخـس  وت  اب  ردـپ  ...نک  شوگ  نم ! يابیز  كدوک  مالس ،
.یناوخب ما  هناردپ  ياه  مشچ  زا  وت  اهنت  ار  تسا  نم  هنیس  رد  هک  شنیرفآ  ياهزار  مامت  دشاب و  مکاح  قشع  اهنت  وت ، نم و  نایم 

هبلک فسوی  هک  ینم ؛ موصعم  دـج  هب  مدرم  نیرت  هیبش  هک  يدـنوادخ ؛ لاـمج  یلجت  هک  وت  اـب  مشاـب ؛ مرگلد  وت  اـب  هک  تسا  ردـقم 
.ینم نازحا 

.مرت هتسبلد  وا  هب  هک  منک  يدنوادخ  شک  شیپ  ار  ما  یگتسبلد  ادرف ، ياروشاع  رد  موش و  هتسبلد  وت  هب  هک  تسا  ردقم 

داژن لیلخ  هدیعس  (/ (ع نیسح ياپون  لاهن 

! قایتشا شطع و  اب  هدروخ  دنویپ  دیشروخ ؛ هام و  نیتسار  دنزرف  مالس ، دیهش ! نیسح  ياپون  لاهن  مالس ،

.تمیارسب هک  منآ  زا  رت  کچوک 

! دمحم نامدود  رطعم  هتوب  يا  .ما  يرارف  ياه  هژاو  تسد  ریسا  نم ، دنا و  هدمآ  وت  مودق  داب  كرابم  هب  اه  هژاو 

ررکم درس و  توکس  نک  کمک  مناوج ؛ کی  نم  .تسین  تیارب  ینایاپ  يوش و  یم  رارکت  زور  ره 
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.نکن غیرد  ناناوج  ناما  یب  یگتسخ  زا  ار  تدوخ  ربتس  هناش  گرزب و  لد  .ددنویپب  رتشیب  وت  تبحم  مرگ  نایرج  هب  ما ، هنیس 

دوب يدمحم  تیوخ  قلخ و 

.دودز یم  هناش  زا  یگتسخ  تندید ، اب  ردپ  درک و  یم  راختفا  وت  هب  ردام 

هدـمآرد شدرگ  هب  اوه  رد  یلع  راقفلاوذ  راگنا  هک  دـیزرل  یم  لد  رد  نانچ  نمـشد  یتشارفا ، یم  تماق  یتقو  روانت ! لخن  دـنلب  الاب 
.تسا

اـشگب شوغآ  يدمحم ! مالـسا  نیتسار  دنزرف  راثیا ! ساسحا و  قشع و  هراولزغ  تا ! يدـنلب  كاچ  نهریپ  اه ، هوک  نیرتدنلبرـس  يا 
ات نم ، ییاهنت  ياه  بش  همین  هودنا  .تسا  هتساخرب  تینهت  هب  ناشفا ، تسد  نامسآ ، تسا و  هدمآ  لابقتسا  هب  نابوک  ياپ  نیمز ، هک 

توهرب رد  ارم  زاین  تسد  ما ؛ هدرک  تا  يربمغیپ  ِيوخو  قلخ  شک  شیپ  ار  ما  یناوج  .تسا  هتفرگ  نایاپ  وت  تفرعم  باـتک  روضح 
! ریذپب ینادرگرس  نایصع و 

تادوپ دازهب  (/ (ص ربمایپ دای 

.دزادنا یم  ربمایپ  زبس  دای  هب  ار  هنیدم  ياه  هچوک  وت ، ياه  ماگ  يادص 

.هدرک توهبم  ار  اه  لخن  وت ، تماق 

.دنا هتسشن  تیتوکلم  هرهچ  ياشامت  هب  هکئالم  نامسآ ، ياه  غاب  هچوک  زا 

.دبات یم  حبص  ره  دوش و  یم  مرگلد  وت  غورف  رپ  يور  زا  دیشروخ  .يردپ  یمرگلد  هیام  مشچ و  رون  وت ،

.يزادنا یم  ربمایپ  دای  هب  ار  همه  ینک و  یم  یعادت  همه  رطاخ  رد  ار  ربمایپ  رهم  ُرپ  يامیس  وت 

تسا راهب  راظتنا  مشچ  غاب ،

.يروایب ار  ربمایپ  يوب  رطع و  ییایب و  وت  ات  دنرظتنم  همه 

، يدمحم نامه  وت  .یمهف  یم  ار  تشد  هنشت  هاگن  وت ، .دبلط  یم  ار  وت  شیوخ  خلت  هودنا  اب  البرک ،
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.تسا وت  نوخ  هنشت  متس ، ياهریشمش  کشخ  يولگ  .رگید  یتیرومأم  یتلاسر و  اب  راب  نیا  یلو 

.تسا راهب  راظتنا  مشچ  غاب ، هک  تسین  تهج  یب  .ینک  يرایبآ  ار  اج  همه  ترطعم ، خرس  نوخ  اب  ات  يدمآ  وت 

دکچ یم  رون  ناراب  اهربا  زا 

.دنک یم  اپ  نآ  اپ و  نیا  یتسم ، يالویه  دننام  نیمز ، دجنگ ، یمن  دوخ  تسوپ  رد  نامسآ ،

زا دننز و  یم  فَد  دنخرچ و  یم  يا  هناخ  ِدرِگ  اه ، هراتس  .هتخادنا  لگ  وت ، يور  لگ  مرش  زا  باتهم  هرهچ 

.ییایب وت  ات  دنهار  رد  مشچ  همه  .تندمآ  يارب  دننک  یم  هلهله  ینوتبالگ ، ياه  هراتس  .دکچ  یم  رون  ناراب  اهربا ،

یم رابتعا  تیوه و  زیچ ، همه  هب  ینک و  یم  ناـغارچ  ار  كاردا  تملظ  ییآ و  یم  وت  .دـمهف  یم  ار  تقو  مجح  هشیمه  رظتنم  هاـگن 
...و یگدنز  یگدنب و  هب  تیدوبع ، تدابع و  هب  مرش ، ایح و  هب  یکاپ ، هب  یناوج ، هب  یشخب ؛

.دبای یم  نایرج  نیمز  ياه  گر  رد  رون ، ییآ و  یم  وت  .دوش  یم  ریخبت  مومسم ، ياه  باوخ  همه  ییآ و  یم  وت 

تسوت هنایشآ  نم  مشچ  رظنم  قاور  »

« تسوت هناخ  هناخ  هک  دورف آ  امن و  مدق 

يربمایپ رگید  همین  وت 

يوب تیادص ، نوچ  دمهف ؛ یمن  یسک  ار  تیادص  لایس  درد  نوچ  دراد ؛ همادا  تیدبا  ات  تیاه  مشچ  نوچ  يربمایپ ؛ رگید  همین  وت ،
.هدرک هنال  سفن ، هزات  یمغ  تهاگنرد  .بیس و  يوب  دهد ؛ یم  مغ 

نیرت هیبش  ورب ، هار  زین ! شدرد  دبای و  مایتلا  دیشروخ ، دولآ  بت  هاگن  ات  ورب  هار  دننک ! فارتعا  همه  ات  دنک ؛ تواضق  ادخ  ات  ورب  هار 
(! (ص ربمایپ هب  مدرم 

.یجنگ یمن  سک  چیه  روصت  رد  وت  دشیدنا ؛ یم  وت  هب  یتقو  دزوس ، یم  شا  يدازردام  بت  رد  دیشروخ ،

.میمهفب ار  وت  میناوت  یمن  ام  دجنگ ؛ یمن  هزوک  رد  ایرد 
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هبنشکی

1386 رویرهش  4

1428 نابعش  12

out.2007.26

دنمراک زور 

يدمحم سابع  / دنَاوت لامعا  هدنورپ  اه ، هدنورپ  نیا 

هک کنخ  لالز و  یبآ  نانوچ  .يور  یم  لابقتسا  هب  مالـس ، اب  ینک و  یم  مارتحا  دنخبل ، اب  دیآ ، یم  وت  رادید  هب  رد  زا  هک  ار  هک  ره 
ات يونش  یم  هصق  نوچ  ار  ناشیاه  هصغ  .ینک  یم  ناش  کمک  یناشن و  یم  ورف  ار  ناش  شتآ  دناشن ، یم  ار  هتسخ  نارفاسم  شطع 

یتقو .دـنربب  دای  زا  دـنا ، هدـش  اج  هباج  هک  ار  ییاه  قاتا  هلپ و  همه  نیا  یگتـسخ  ات  ینک  یم  ناـش  يریگتـسد  دـنوش و  راـب  کـبس 
ار تناوت  مامت  هشیمه ، .تسوت  زور  زورما ، .يا  هدرک  اـبیز  ار  تدوخ  لـمع  هدـنورپ  ینک ، یم  اـضما  شوخ  يور  اـب  ار  يا  هدـنورپ 

.يراد هگن  یضار  ار  دوخ  نیعجارم  همه  ات  ینک  یم  عمج 

ادخ تیاضر  قلخ ؛ تیاضر 

هدیشخب ناش  هراتس  یب  يایند  هب  ار  نامـسآ  ياه  هراتـس  راگنا  .دنیـشن  یم  نیعجارم  بل  رب  هک  تسا  یتیاضر  دنخبل  وت ، ياضما  ره 
هودـنا .ینارذـگ  یمن  تلفغ  هب  قلخ ، هب  تمدـخ  رد  ار  يا  هظحل  .نیگمغ  ناشیاه ، مغ  اب  يوش و  یم  داـش  مدرم  يداـش  اـب  یـشاب !

.تدنخبل ناشیاه  يداش  تسوت و  هودنا  مدرم ،

لد تدوخ  نیعجارم و  تیاضر  دـنخبل  هب  اـهنت  دوش ، یم  هک  ییاهداهنـشیپ  همه  ياـج  هب  .یناوخ  یم  طـخ  هن  يریگ و  یم  طـخ  هن 
تیاضر هب  طقف  .رکاش  یعناق و  اما  مک ، دنچ  ره  .تسوت  يزور  لالح ، نان  .یهاوخ  یمن  یـشاداپ  نیا ، زا  رتابیز  ینک و  یم  شوخ 

.یشیدنا یم  ادخ 
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هبنشراهچ

1386 رویرهش  7

1428 نابعش  15

out.2007.29

( جع ) يدهم ترضح  تیرشب ، ملاع  یجنم  دالیم 

عراز هبوبحم  / حبص هدژم 

ار یلجت  زور  هک  وت  رب  مالـس  یـشاب ! نیمز  نامـسآ و  تقلخ  ِّرِـس  ات  يوش  یم  علاط  لازیـال  قرـشم  زا  هک  مد  نآ  .وت  رب  مالـس  و  ... 
! هدژم ار ، ادخ  حبص  يا و  هدنهد  تراشب 

تتیالو هاگن  يا ، هظحل  دنچ  ره  يا ؛ هدراذگ  قلعم  دوخ ، روضح  هسلخ  رد  ار  ناهج  يا و  هدـیدرونرد  ار  اه  قارـشا  هک  وت  رب  مالس 
! تشاد یهاوخن  غیرد  جاتحم ، هرتسگ  نیا  رب  ار 

راظتنا دلوت 

، تسین رارق  .دـنا  هتفرگ  ناـیرج  زیگنا ، حور  یناـجیه  رد  اـه  هظحل  .تیاـهن  یب  هب  ناـهج ، قاـیتشا  هدیـسر و  دوـخ  همین  هـب  ناـبعش ،
اه و ناـمیا  يوزارت  اـه و  شطع  اـهربص و  راـیعم  هک  تسا  يراـظتنا  دـلوت  راـظتنا  رد  ناـهج  کـنیا  هک  ارچ  دـیآ ؛ رـس  هب  اـهراظتنا 

.دهد یم  یهاوگ  هنیس ، رد  هدش  سبح  ياه  سفن  ار  نیا  .دسر  یم  دوخ  فطع  هطقن  هب  تقلخ  يدوز ، هب  .دنام  دهاوخ  اهداقتعا 
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دوعوم هظحل 

؟ درک دهاوخ  كرد  ار  لازیال  تبهوم  نیا  يانفرژ  یسک  هچ 

؟ تفای دهاوخ  اشامت  لاجم  ار  نیقی  عافترا  نیا  هرتسگ  یسک  هچ 

؟ دوشن ریسا  دنک و  رذگ  (ع ) يرکسع ماما  هناخ  هب  میظع ، دالیم  نیا  قنور  رد  هک  لد  نآ  تسا  یلد  هچ 

، نیمز هک  يدوعوم  هظحل  .تسا  هدیـسر  ناـسنا  ییافوکـش  هاـگ  تفرگن !؟ رارق  تفرگ و  رارق  روـضح ، نیا  هریاد  رد  دوـش  یم  رگم 
.تسا هدرک  ادیپ  ار  یجنم  كرد  تیفرظ 

!؟ تسا هدش  هداد  هدژم  شا ، ینامسآ  لولح  هب  مدآ ، تقلخ  زا  شیپ  یتقو  تسا ؛ تاجن  ماقم  هتسیاش  وا ، زج  یسک  هچ 

...ات دیآ ، یم 

.دشاب هداد  نذا  ار  ناتخرد  گر  رد  سفن  دورو  ات  دیآ ، یم  .دشاب  هتشاذگ  شیامن  هب  ار  نامز  دبلاک  رد  حور  ِندمآ  ات  دیآ ، یم 

.دناشکب كاخ  رواب  ریوصت  هب  ار  اه  یندمآ  ات  دیآ ، یم  .دنک  راومه  ار  نتفر  ریسم  ات  دیآ ، یم 

! تشاد دهاوخ  قنور  تیدبا  ات  هک  زبس  ندمآ  نیا  رب  مالس 

يدمحم سابع  / دش ناتسلگ  ایند 

.دز رطعم  ياه  هچنغ  نهاریپ  رب  هسوب  میسن ، دش و  زیربل  اه  هرجنپ  همه  زا  باتفآ ،

.زاورپ اه  هناورپ  دندش و  هناورپ  اه  هلیپ 

، هدـنام اهنت  ياه  تسد  دـش و  نشور  اـه  هنیآ  همه  مشچ  يدـمآ ، هک  وت  .دـندرک  یتشآ  دـنخبل  اـب  نتفگ ، زا  هتـسخ  ياـه  بل  همه 
.دندش مرگلد 

.درک زاوآ  تاملک  اب  دوش  یم  ار  ایرد  هک  دنهدب  دای  اه  یهام  هب  دننک و  هنارت  ار  اه  هیثرم  ات  دندش  نشور  همزمز  ياه  سوناف 

.دننامب يراهب  هشیمه  ات  دنتسب  نامیپ  اهراهب  اب  اه  غاب  دش و  ناتسلگ  ایند  يدمآ ، هک  وت 
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...ات يا  هدمآ  وت 

دـصقم هب  ات  دنا  هتـشاذگ  وت  ياپ  هب  رـس  اه  هداج  مراد  متح  .دنوش  یم  متخ  وت  هب  اه  هار  همه  هک  ارچ  ییوت ؛ مدآ  تقلخ  لیلد  دیاش 
.دنسرب

.ینک لدبم  دنخبل  هب  ار  اه  مغ  ینزب و  دنویپ  دبا  اب  ار  لزا  ات  يا  هدمآ  وت 

.دناسر یهاوخ  یتسود  هب  ار  اه  تسد  همه  درک و  یهاوخ  ریخ  هب  متخ  وت  ار  اه  تشونرس 

.دوب دهاوخن  نیگمغ  یکدوک  چیه  رگید  ییایب ، هک  وت 

.دنام دهاوخن  باتهم  یب  نامسآ ، ياه  بش  زا  مادک  چیه  تندمآ ، زا  دعب  هک  مراد  متح 

...ییایب وت  هک  یتقو 

همه زا  رتابیز  یتح  یسیونب ، بوخ  ار  تلادع  یناوت  یم  هک  ییوت  اهنت  .دوش  یم  لماک  وت  ندمآ  اب  اهنت  هک  تسا  يا  هملک  تلادع ،
.دنا هدورس  نارعاش  هک  ییاهرعش 

یـسارکومد چـیه  ییایب ، وت  هک  یتقو  .دـیباوخ  دـهاوخ  مارآ  یناهج ، ياه  گـنج  همه  لاـیخ  زا  هدوسآ  نیمز  وت ، ناتـسد  هیاـس  رد 
.دش دهاوخن  عافد  یب  ناکدوک  نانز و  ندش  هتشک  ثعاب 

.دش دهاوخ  يراج  هک  تسا  دنوادخ  تلادع  یسارکومد ، اهنت  ییایب ، هک  وت 

یتمعن اتیزر  / سگرن لگ 

یکرابم هک  نآ  دـنهد ؛ یم  تماما  غاب  هچنغ  نیرخآ  نتفکـش  زا  ربخ  يدادـماب ، دیـشروخ  ؤلألت  نیلوا  رد  سگرن  ياه  لـگ  زورما ،
.تسا قیالخ  نایم  رد  یتسود  لدع و  تاواسم و  زاغآرس  شمودق ،

ْنَأ ُدیُرن  َو   » .تسوا لوزن  رظتنم  نآرق ، هک  يریگب  شوغآ  رد  ار  تیاهن  یب  ات  ياشگب  ار  تناتسد  نیمز ! يا 

(1) «. َنیثِراْولا ُمُهَلَعَْجن  ًهَِّمئَأ َو  ْمُهَلَعَْجن  ِضْرَْألا َو  ِیف  اوُفِعُْضتْسا  َنیِذَّلا  یَلَع  َّنُمَن 
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ادیپ همین  هام  يا  نک  عولط 

ات هدرک  مخ  نامـسآ  زا  رـس  وت ، ینارون  لامج  زا  نابعـش ، همین  هام  حـلاص ! ابا  ای  تسا  هدـیچیپ  ناـج  ياـه  هچوک  رد  وت  شوخ  يوب 
هایـس رد  ار  تمحر  ياه  میـسن  روبع  هک  ییوت  اهنت  تس و  یگنر  کی  ندـش و  یبآ  لابند  نامـسآ ، لثم  زین  نیمز  .دـنک  تیاـشامت 

.دریگ مارآ  تدای  هنینأمط  هب  نامبلق ، ِنابنج  هلسلس  ات  نابعش ، يادیپ  همین  هام  يا  نک  عولط  .درک  یهاوخ  رسیم  اه  لد  هناخ 

دندیرفآ ناج  زا  تمسج  اراگن  »

دندیرفآ نامیا  تفلز  رفک  ز 

؟ يدینش يرصم  فسوی  لامج 

« دندیرفآ نادنچ  ود  یبوخ  ار  وت 

یقارع نیدلارخف 

! نزب یکلپ 

ات نک  هفوکـش  دبـسدبس  .دوش  نارابرون  وت  دالیم  هدژم  زا  نامدوجو  ناتـسبش  ات  باتب  ام  رب  نامیا ! راهب  رگزاغآ  تهاگن ، هنیزبس  يا 
.ینک نیگآرطع  ار  اه  لد  ياضف  تیدوبع ، يازف  ناج  بالگ  زا 

! نزب یکلپ  نیرت ! ینامسآ  يا 

دیما لحاس 

.يدمآ ات  دندیشک  راظتنا  تشپ  هدزای  ناقشاع ، دوب و  هداد  هدعو  (ص ) دمحم ار  وت 

؟ داتفا ورف  یلاخ  درک و  ادتقا  وت  يادنلب  رب  تسد  مادک  نیمز ! لها  نیرتهب  يا  .درکن  یط  تناردپ  نوخ  زا  یناکلپ  زج  ار  وت  دنلب  ماب 
هرابود دلوت  راظتنا  مشچ  هعمج  ره  ام  يوش ؛ دلوتم  راب  کی  هک  ینآ  زا  رت  گرزب  وت  ینز ! یم  جوم  شوخ  هچ  دیما ! زبس  لحاس  يا 

! خیرات بلق  ندیپت  هناهب  يا  میاوت ،

اه سیونریز 

هب یمدآ  هدش  مگ  تشهب  هک  دنک  شیور  وت  باتفآ  هیاس  رد  دیما ، رذب  ات  نکم  غیرد  ام  زا  ار  شیوخ  ياشامت  هوکش  نم ! يالوم  - 
.تسوت لابند 
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هارمه هب  ار  رشب  يدازآ  تراشب  هک  يزور  ات  مینک  یم  سبح  تدالیم  کیربت  يارب  هنیس  رد  ار  اه  سفن  - 

.دریگب نشج  ار  قشع  یناهج  زور  نامدنخبل ، کشا و  نراقت  يروآ ،

مایق وت ، زامن  ِمالـس  نیلوا  زا  سپ  ات  دراد  یم  او  هدجـس  هب  ار  ناهج  تارذ  نایملاع ، رب  وت  رهم  باتفآ  شبات  زورما ، حـلاص ! ابا  اـی  - 
.دننک

يدابآدوواد هموصعم  / تساجک تا  یناشن 

رد نم  دنرامـش و  یب  تندماین ، ياه  میوقت  .منک  یم  رورم  ار  تراظتنا  ياه  هرجنپ  مزود و  یم  مشچ  اهزور ، نیا  زیر  کی  ناراب  هب 
.موش یم  رتسکاخ  ناشزور ، ره  ياه  هلعش 

چیه ییوگ  وت  تسد ، رود  هتفخ  ناراز  مدنگ  زا  هنیدآ ، دـتمم  ياه  بورغ  زا  .ما  هدیـسرپ  ار  تا  یناشن  هم ، رد  هدـنام  ياه  هداج  زا 
.تسا هدرکن  هبرجت  ار  تیاپدر  يریسم 

.نک وهایه  زا  رپ  ار  نادمچ  یب  هاگتسیا  نیا  درگ و  زاب  دوعوم ! رفاسم  يا 

! مییآ یم  نییاپ  رظتنم ، یفرب  ياه  هندرگ  زا  حورجم ، دیماان و  هک  یتقو  نک ، نامیادص 

! نارتسگب نامناج  عرازم  رب  ار  تهاگن  باتفآ  یکیرات ! همه  نیا  مجح  رد  بایرد ، ار  ام 

ییایب وت  هک  يزور 

هعمج یتقو  ییایب ، یتقو  دریگ ! یم  تسا  یهایس  هچ  ره  ِنماد  تمـشخ ، ياه  هلعـش  دزیر و  یم  ورف  ار  اهراوید  تندمآ ، هک  نآ  يا 
.دش دهاوخ  تهار  شرف  هک  تسام  ياه  مشچ  نیا  يراذگب ، مدق  ار  دوعوم 

ياهداب مییوگ و  یم  وت  یب  ياهزور  زا  .مینک  یم  يراج  تندـمآ  ياـه  ناـبایخ  رب  میراد ، ولگ  رد  هلاـچم  ضغب  هچنآ  ره  زور ، نآ 
.دش یمن  علاط  هک  یباتفآ  دندیراب و  مادم  هک  ییاهربا  زا  دنتساوخ ؛ یم  هتسکش  ار  نامرواب  هک  یمومسم 

.تلادع هتسبرات  يوزارت  مییوگ و  یم  ملظ  همه  نیا  شتآ  زا  وت  اب 
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هرجنپ نیرخآ 

ار نامتسد  یشاپ ؛ یم  رون  نام  هدومخ  داعبا  رب  ییآ و  یم  دیدرون ، دهاوخرد  دیشروخ  ار  نامیاهزور  هسدنه  ییایب ، وت  هک  زور  نآ 
.دنک یط  ار  نامدوپ  رات و  ییانشور ، تعسو  ات  يزادنا  یم  هام  ندرگ  رب 

.دشک یم  شتآ  هب  خرس ، يدایرف  ار  نام  يرتسکاخ  ياه  همزمز  وت ، اب  .دوش  یم  لدب  تفگش  يوپاکت  هب  نامیاپرید ، تلاسک  وت ، اب 

! هرجنپ نیرخآ  يا  .دنافوکش  یم  ار  نامسآ  هک  يدنخبل  اب  مییوگ ؛ یم  مالس  ار  نامد  هدیپس  ام ، ییآ و  یم 

؟ میوش یم  راشرس  وت  زا  تقو  هچ 

يرهاط دومحمدیس  / لصف نیرت  هفوکشرپ  ات 

دیآ یم  یسفن  احیسم  هک  لد  يا  هدژم  »

دیآ یم  یسک  يوب  ششوخ  سافنا  هک ِز 

شود هک  دایرف  هلان و  نکم  درد  مغ و  زا 

دیآ یم  یسردایرف  یلاف و  ما  هدز 

سب مّرخ و  منم  هن  نمیا  يداو  شتآ  ز 

« دیآ یم  یسَبق  دیما  هب  اجنیا  یسوم 

رب دنک و  یم  باریـس  ار  كانـشطع  كاخ  نیا  شندمآ ، ناراب  اب  هک  دـشاب  يدرم  هاگ  هیکت  ات  تسا  رظتنم  هبعک  راوید  تساه ، نرق 
.دشخب یم  ییانشور  دزاون و  یم  ار  نارظتنم  هتسخ  نامشچ  دهن ؛ یم  مهرم  هدید ، مخز  ياه  لد 

هب ار  وا  هاگ  نآ  دـناهرب و  اسرف  ناوت  ياه  یگریت  هوبنا  زا  ار  ناسنا  اـت  باـتفآ ؛ راد  هیـالط  هدزیـس  دـص و  یـس  اـب  دـمآ ؛ دـهاوخ  وا 
ات دناشنب ، تداعس  يامه  لاب  رب  ار  شریگ  نیمز  حور  دهد ؛ ياج  اه  یگنر  کی  اه و  یتسار  هدیپس  ياه  هلق  رب  دناسرب و  دیـشروخ 

یکاـخ هرک  نیمه  رد  ار  شا » هدـش  مگ  تشهب   » زا يا  هنومن  دـسرب و  تیناـسنا  جوا  رد  زاورپ  كاردا  هب  راـب ، نیتـسخن  يارب  رـشب ،
.ار خیرات  لصف  نیرت  هفوکشرپ  درک و  دهاوخ  هبرجت  ار  راهب  نیرت  شوپ  لگ  رشب ، زور  نآ  .دبایب 

دش دهاوخ  ناشف  کشم  ابص  داب  سفن 

دش دهاوخ  ناوج  هراب  رگد  ریپ  َملاع 
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« منک یمن  تیاکش  وت  تبیغ  تسد  زا  »

متـس طاسب  ات  دمآ  دهاوخ  جع ) ) يدهم دشاب ، ایند  نآ  زا  زور ، کی  اهنت  رگا  : » دومرف هک  (ص ) یفطـصم هدعو  هار  هب  مشچ  مییام و 
«. دزورفارب ار  تلادع  مچرپ  دنیچرب و  ار 

زور شش  ات  يرمس ! دمحم  نب  یلع  يا  : » یتشاگن تریفـس  نیرخآ  هب  هک  هاگ  نآ  دیزرل ، نایعیـش  ياه  لد  ردقچ  همطاف ! رـسپ  هآ ،
دش و عقاو  اربک  تبیغ  قیقحت ، هب  نکم ؛ تیصو  ینیشناج  يارب  سک  چیه  هب  روآ و  مهارف  شیوخ  روما  تفر ، یهاوخ  ایند  زا  رگید 

: همه نیا  اب  .دهد » نامرف  لاعتم  يادخ  هک  هاگ  نآ  ات  دوب  دهاوخن  يروهظ 

منک یمن  تیاکش  وت  تبیغ  تسد  زا  »

« روضح یتذل  دهدن  یتبیغ  تسین  ات 

وت ياپ  شیپ  نشور ، ياه  بلق  زا  یشرف  میناوتب  میشاب و  وت  يارب  هتسیاش  ینابزیم  ییآ ، یم  هک  يزور  شاک 

نینچ ظـفاح  اـب  اون  مه  میزیواـیب و  ناـماه  هناـخ  زارف  رب  وت ، مودـق  مارتحا  هب  یناـشفا ، ناـج  یگدادـلد و  زا  یغارچلچ  مینارتسگب و 
: میوگب

تسوت هنایشآ  نم  مشچ  رظنم  قاور  »

تسوت هناخ  هناخ  هک  دورف آ  امن و  مرک 

داب شوخ  ابص  لبلب  يا  لگ  لصو  هب  تلد 

« تسوت هناقشاع  گنابلگ  همه  نمچ  رد  هک 

« تمراپس یم  ادخ  هب  »

؟ دیلاب دهاوخ  اه  هنیدآ  مامت  هب  هنیدآ  مادک 

؟ تفای دهاوخ  راب  تباجا  يادنلب  هب  هبدن »  » مادک و  دیبات ؟ دهاوخ  يدهم  يامیس  زا  یهلا  غورف  هعمج ، مادک  رد 

! اقآ

سَفَن دمآ  بل  هب  ار  نارظتنم 

سر دایرف  هب  دایرف ، وت  يا ِز 
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هک دید  دنهاوخ  ار  يراوس  یگتفکش ، یتفگش و  رد  اه  مشچ  دریگ و  یمرب  هدرپ  بوبحم ، راذگ  تنم  هدارا  هک  دمآ  دهاوخ  يزور 
نوچ نابرهم ، مرن و  ردـنت و  دـعر و  نانوچ  گنهآ  مشخ  هزیکاپ ، هتـسارآ و  دـیآ ؛ یم  نوریب  اربک » تبیغ   » دولآ هم  ياـضف  ناـیم  زا 

ار اه  یهابت  هشیر  شبیهن  اب  ات  یهاگحبص ؛ میسن 
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.دناشنب هفوکش  هب  دنک و  روراب  اج  کی  ار  اه  ییابیز  اه و  یبوخ  همه  لاهن  شفطل ، میسن  رهم و  باتفآ  اب  دنازوسب و 

، یتسه هک  اجک  ره  یتسه ؛ نیمزرس  مادک  رد  مناد  یمن  اقآ !

تمراپس یم  ادخ  هب  رظن  زا  بئاغ  يا 

تمراد تسود  لد  هب  یتخوسب و  مناج 

« روخم مغ  نافوت  «ز 

نکم دب  لد  دوش  ِهب  تلاح  هدید  مغ  لد  يا  »

« روخم مغ  ناماس  هب  دیآ  زاب  هدیروش  رس  نیو 

هک میناد  یم  .دشارخ  یم  ار  ناماه  لد  نانچمه  هتسویپ ، ياه  جنر  دنور و  یم  دنیآ و  یم  مه  یپ  زا  يرود ، يرارق و  یب  ياه  لاس 
یم مارآ  ردام  ناماد  رد  اهنت  هک  یکدوک  نوچ  دش ، دهاوخن  ینامـسآ  دراذگن ، يدهم  تسد  رد  تسد  زورما ، نادرگرـس  ناسنا  ات 

.دنام دهاوخن  ظفح  اه  بیسآ  زا  دهنن ، ردام  ناتسد  رد  تسد  ات  دریگ و 

وت هب  دننیب و  یم  باوخ  هب  ار  رون  یبوک  ياپ  ناهاگرحـس ، هک  اهنآ  همه  هدشن  رییغت  يایؤر  يا  لدع و  تموکح  یخیرات  دنخبل  يا 
: مینک یم  اوجن  نینچ  دوخ  اب  هتسهآ  ناماه » هبدن   » رد میتسه و  تا  ینامسآ  تلادع  يراهب و  ياه  ماگ  هار  هب  مشچ  دننک ! یم  ریبعت 

دنک رب  یتسه  داینب  انف  لیس  را  لد  يا  »

« روخم مغ  نافوت  ز  نابیتشک ، تسا  حون  ار  وت  نوچ 

یناما مثیم  / دمآ دهاوخ  حبص  هک  میتسناد  زورما  زا 

.تسا هداتسیا  بورغ  زرم  يور  نیمز ،

، نامز ياه  هنودرگ  .تسا  هایـس  يزیوایب ، هک  بش  ياج  ره  هب  .ینادـنز  شا  هناخ  رد  هاـم ، تسا و  عونمم  اـه ، هراتـس  رورم  روبع و 
.دتفیب هزات  یقافتا  رگم  ات  دنخرچ ؛ یمن 

! دنا هتفر  باوخ  هب  رفص ، تعاس  يور  اه ، هبرقع 

! ییاهنت داب  تسا ؛ داب  دزو ، یم  هک  يدیما  يوس  روک 
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! ندش هدید  زا  تسا  مورحم  تقیقح ، اه و  شهاوخ  هب  دنا  هدز  دنب  تسد  اه ، هاگن  هب  دنا  هدز  دنب  مشچ 

.دنا هدرک  هرود  ار  تیعقاو  اه ، هداعتسا  زا  يرکشل 

ات ینابسچب  نیمز  هب  شوگ  تسا  یفاک  ناشوج ؛ اه  هنیـس  دنا و  ناشورخ  اه  بلق  ناشوماخ ، يداو  نیا  رد  .تسا  زاب  لد  هب  لد ، هار 
.دنا نیمک  رد  هک  ...يونشب  ار  اه  ناشفشتآ  جاوم  ویرغ  اه ، ناشکهک  توکس  مغر  یلع 

ادص تسا ! هدش  قرغ  اه  هناسر  توکـس  رد  نیمز  .دـننز  یم  دایرف  هک  دـنا  یبآ  ياهرفولین  اهنت  تکاس ، نامز  تسا و  تکاس  نیمز 
کیدزن هک  هدـعو  نآ  « ؛ تسین ینارگن  ياج  .دـنوش  یم  نشور  یکیرات  رد  هک  دـنا  مشخ  ياه  شخرذآ  اـهنت  .دـسر  یمن  ادـص  هب 

«. تسالبرک حتف  تسا 

.دوش یم  دلوتم  باتفآ  هک  تساه ، یکیرات  لد  زا 

.تسا هتسشن  راب  هب  راظتنا ، گنهرف  تسا » یکیرات  نورد  ناویح  همشچ  بآ  هک  رادم /  هتسکش  لد ، شیدنیم و  هتسب  راک  «ز 

.تفرگ هدیدان  ناوت  یمن  رگید  ار  هعیش  .دوش  یم  دایز  زور  هب  زور  قشع ، ياه  ندز  هناوج 

...ملظ و زورما  ملظ ، زورید  گنج ؛ زورما  گنج ، زورید  .تسج  دـیاب  یعمج  هتـسد  ياـهروگ  رد  ار  تینما  دـنا ، هتـسکش  ار  حـلص 
هک یتاقافتا  بیجع  ماجنارس  داد /  دهاوخ  يور  ملاع  ِتمس  نیا  نامگ  یب  ادرف  »

«. دنیوگ یم 

...

دمآ دهاوخ  حبص  دروخ ، دهاوخ  قرو  ادرف  و  ... 

.دش دهاوخ  ریگ  ناهج  باتفآ  و 

یتاجنروپ یفطصم  / ییآ یم  مه  زاب  يا ، هدمآ  وت 

.دیع ياه  هنیزبس  ِدوپ  رات و  زا  ییابق  نرتسن و  ياهرپ  زا  یهالک  بش  اب  ییآ ؛ یم  وت 

.تسا عیسو  هک  یناتسد  اب  ییآ ؛ یم  وت 
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.يرگداد زا  يدنلب  راعش  اب  ردق ؛ هروس  همزمز  اب  ییآ ؛ یم  وت 

.رَس رد  نامسآ  فک و  رب  داب  شود ، هب  هناورپ  ییآ ؛ یم  وت 

نامه اب  ناشمیدوب ؛ هدینـشن  يدوب و  هدـناوخ  هک  ییاهدورـس  ناشمیدوب ؛ هدـیدن  دـنا و  هدوب  هشیمه  هک  ییاهراشبآ  اـب  ییآ ؛ یم  وت 
.ینک یم  هزادنا  رهِم ، ینیگنس  نزو و  اب  ار  اه  لد  سپ  تسا ؛ ناسنا  لد  رگید ، يا  هفک  رد  تبحم و  يا  هفک  رد  هک  دوعوم  يوزارت 

.رتفد رد  ناگتفخ  تاجن  مزع  اب  رطاخ ؛ رد  نارتوبک  دیفس  باوخ  اب  ییآ ؛ یم  وت 

.ییاهنت ِباتک  هراپ  رب  یمتخ  هودنا و  نایاپ  يارب  يزور  ییآ ؛ یم  وت 

.اه هعمج  یمامت  يروبص  ياهتنا  ییآ ؛ یم  وت 

يا هدمآ  زورما 

! ناراب کشا  وت ، مدقم 

يداب تهزن  / دشاب ارماس  دّیس  وا  دیاش 

يارب شلد  هدـش و  رادـیب  نیـشنراغ  دادـجا  هلاس  دـص  یـس  باوخ  زا  لد ، هداس  قشاع  کی  زور ، کی  دـیاش  دـناد ؛ یم  هچ  یـسک 
! تسا هدیشک  رپ  ارماس  دیس  ترایز 

دیفـس و ياهرتوبک  زا  دشاب  رپ  هک  دنلب  یلیخ  هن  يا  هرانم  يا و  هزوریف  دبنگ  اب  هتـساوخ  يدجـسم  شلد  دیاش  دناد ؛ یم  هچ  یـسک 
یتح ای  دنزب و  جوم  نیعتسن » كایا  دبعن و  كایا   » همزمز زامن و  رداچ  حیبست و  رهم و  شا ، هشوگ  هشوگ  هک  یناتسبش  يرتسکاخ و 

! دوشن ُرپ  ینالوط  ياه  هضیرع  زا  هاگ  چیه  هک  هاچ  کی 

ياه بش  هنهرب ، ياپ  اب  هک  هدش  هارمه  يرئاز  درم  نز و  نارازه  اب  شلایخ  رد  دیاش  مولعم ، اجک  زا 

دـناوخ و یم  لسوت  ياعد  راوید ، رب  رـس  هک  هتـشذگ  یـسک  رانک  زا  ای  دـنزیر و  یم  دجـسم  شوغآ  رد  اج  کـی  ار  ناـش  هبنـش  هس 
يارب يدجـسم  ترـسح  رد  هتـسشن و  نابایب  ياه  كاخ  يور  اج  نامه  هاگ ، نآ  دـشاب ؛ هتفگ  مه  ییاعد  سامتلا  وا  هب  تسا  نکمم 
! تسا هدش  دجسم  رجآ  نیلوا  نامه ، تسا و  هدیکچ  شمشچ  هشوگ  زا  یکشا  هرطق  هدیشک و  یهآ  اه ، هعمج  بورغ  یگنتلد 
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يدجسم زاین ، زار و  زا  قشع ، زا  رکذ ، زا  مارآ  مارآ  تسا و  هدیشک  هآ  هتـشذگ و  اجنآ  زا  رگید  لد  هداس  قشاع  دنچ  دناد  یم  ادخ 
! تسا هدیمان  نارکمج  ار  نآ  سانشان  رئاز  کی  زور ، کی  و  دنلب ؛ یلیخ  هن  يا  هرانم  يا و  هزوریف  دبنگ  اب  تسا  هدش  انب 

! دشاب ارماس  دیس  نامه  وا  دیاش  دناد ؛ یم  هچ  یسک 

يا هدید  ییاج  ار  وا  دیاش 

ار وا  تداع  مسر  هب  ام  هتـشذگ و  نامرانک  زا  سای ، معط  سگرن و  رطع  اب  سانـشان ، رذگهر  دنچ  هک  دـیایب  تدای  دـیاش  نک ، رکف 
! میتخانشن

؛ میدرک روبع  شرانک  زا  هداس  دیشخبب »  » کی اب  میدز و  هنت  وا  هب  دیاش  یتح 

؛ میداد ناکت  يرس  شیانشآ ، مالس  باوج  رد  هلصوح  یب  ای 

! میتشذگ انتعا  یب  هدش ، نامفراعت  دوز  یحبص  رد  هک  يا  هزات  غاد و  نان  زا  ای  و 

ینامناخ یب  يارب  ار  شلوپ  دـش  رارق  یتفرگ و  سوبوتا  تیلب  یـسک  هچ  زا  هلجع  اـب  راـب ، نیرخآ  هک  دـیایب  تداـی  دـیاش  نک ، رکف 
! یهدب هقدص  اه  کشجنگ 

يرذـن شآ  هساک  نآ  ای  و  دوش ! نشور  ات  داد  له  ار  تنیـشام  یـسک  هچ  دز ، یمن  رپ  نابایخ  رد  هدـنرپ  هک  تقورید  بش  نآ  رد  ای 
؟ دوب یسک  هچ  فرط  زا  دوب ، هدیچیپ  هلحم  تفه  ات  شا  هزات  کشک  غاد و  يانعن  يوب  هک 

رکشل ریشمش و  بسا و  نودب  دشاب ؛ ام  بیاغ  دیس  نامه  دیاش  هک  درذگ  یم  نامرانک  زا  سای ، سگرن و  رطع  اب  یسانشان  زور ، ره 
! هرفن هدزیس  دص و  یس 

! اه یکیدزن  نیمه  رد  ییاج  يا ؛ هدید  ییاج  رد  ار  يا  هزوریف  هاگن  نآ  هک  دیآ  یم  تدای  ًامتح  نک ، رکف 

رورسم بنیز  / ...ییآ یم  هک  وت 

هراتـس اهدص  دریگ و  یم  شوغآ  رد  مرگ  ار  وت  ارماس  .دنک  یم  ریـسفت  ار  تیدبا  ماهبا  تیاه  سفن  دراد و  ندـیزو  گنهآ  تهاگن 
هب تشهب  زا  ار  وت  دنوادخ  و  دشک ؛ یم  رپ  كالَْول  یسدق  نیمزرس  ات  وت  یبآ  قفا  زا 

.قشع يالوش  رد  هدیچیپ  یتماق  اب  دنک ، یم  هیده  نایمدآ 
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.یگدنز شوخ  يوب  زا  دنک  یم  ُرپ  ار  نیمز  هتسخ  ماشم  تندمآ ، رطع  ییآ و  یم  وت 

.دشاپ یم  نیمز  هدکتملظ  رد  ار  فعش  ياه  هرارش  تا ، ینامسآ  ناتسد  ییآ و  یم  وت 

.دنک یم  هیده  ناینیمز  هدیشک  جنر  ياه  تسد  هب  ار  شرع  راگدرورپ ، تندمآ ، هماگنه  ییآ و  یم  وت 

زاب وت  يابرلد  يامیس  هب  ور  اه ، هرجنپ  مامت  ییآ و  یم  .دوش  یم  متخ  وت  نامـشچ  سگرن  يانـشور  هب  اه ، هداج  مامت  ییآ و  یم  وت 
جوا رب  ار  وت  مان  اه ، هناورپ  ییآ و  یم  وت  دـننک ؛ یم  یط  ایرد  هب  ندیـسر  ات  ار  ناشریـسم  وت ، مان  همزمز  اب  اهدور ، ماـمت  دـنوش ؛ یم 

.دننک یم  کح  قشع ، ياه  هلق  نیرتدنلب 

تسام سدقم  رکذ  تمان ،

باتفآ میالوم ! .دوارت  یم  ناگتـشرف  ناهد  زا  هک  تسا  یـسدقم  رکذ  تمان ، .دنکـش  یم  ار  بش  ياه  هداج  تیاـه ، مدـق  مناـبرهم !
دـنا و مرگ  تشپ  وت  تلادـع  ریـشمش  هب  ناش  يراوتـسا  مامت  اب  اه ، هوک  دـنراد و  اعد  سامتلا  وت ، نشور  ياـه  تسد  زا  اـه  نادرگ 

.دننک یم  وجو  تسج  كاخ  مامت  رد  ار  وت  هک  زبس  يارماس  رد  اهنت  هن  وت ، نارئاز 

ییاباب هسیفن  / يوش یم  دلوتم  وت  و  ... 

دلوت نیرت  كراـبم  نیتسآ  اـه  هظحل  .دـنک  یم  ییاـمندوخ  بش  نوگریق  یکیراـت  رد  باـتهم ، لـماک  صرق  هدیـسر و  همین  هب  هاـم 
نشور وت  عولط  اب  هک  دباتشب  یحبـص  زاوشیپ  هب  ات  دیامیپ  یم  ار  بش  هداج  رـس  ات  رـس  دوخ ، ياه  مدق  نیرتدنت  اب  نامز ، دنخیرات و 

.دوش رت  ینارون  رت و 

رد قرغ  زبـس ، هناوج  نیرخآ  شیور  قوش  زا  تماـما ، زبـس  ناتـسوب  هدرک و  مگ  ار  ناـشزاون  هماـش  رطع  سگرن ، لـگ  ياـه  تشد 
.هتسشن راظتنا  هب  رورس ،

دـنا و هدرک  شرف  دوخ  راونا  نیرت  ینارون  نیرتابیز و  اب  ار  نیمز  هب  ات  نامـسآ  زا  یهار  شوپزبس ، ناـبوکیاپ و  ینامـسآ ، ناگتـشرف 
.دلاب یم  دوخ  هب  نازورف ، هراتس  نیا  ینابزیم  زا  نیمز  دننک و  یم  يرامش  هظحل  نامسآ ، زا  تیرشب  ملاع  یجنم  نیرخآ  هقردب  يارب 

.دنراذگ یم  دوعوم  هظحل  رد  مدق  ات  دنیآ  یم  اه  هیناث  سوکعم  شرامش 
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.دشوپ یم  لصو  هماج  راظتنا ،

دنمدرد و ياه  لد  رد  دیما ، رون  زا  یغارچ  ییاهنت ، ياه  بش  نیرت  هایـس  نیرت و  کیرات  رد  تدای ، باتهم  يوش و  یم  دـلوتم  وت ،
.دننک یم  ظفح  ناشاه  هنیس  رد  هشیمه  يارب  ار  تیاه  سفن  زاون  هماش  رطع  سگرن ، ياه  لگ  دزورفا و  یم  هدید  متس 

یجیهم هبادوس  / مگنتلد

مگنتلد ...قشع  داتشه و  دص و  یس  رازه و 

مگنتلد قشع  دایرف و  هدعو  يارب 

دیشروخ مسوم  داتشه و  دص و  یس  رازه و 

مگنتلد ...قشع  ...و  داتفین  قافتا  هک 

تسا ییاشامت  مه  هدناوخان  رعاش  نونج 

مگنتلد قشع ، دالیم و  بش  رد  هک  نینچ 

لزغ ْضغب  ضغب  داتشه و  دص و  یس  رازه و 

مگنتلد قشع ...! داب و  ناگدش  لد  بیصن 

هار هب  مشچ  ِنایشآ  یب  رتوبک  لزغ 

مگنتلد ...قشع  دالوف و  هجنپ  ریما 

تسا یناغارچ  اه  هچوک  کی  هب  کی  هک  یبش 

تسا یناغارچ  ام  نامشچ  هشوگ  هشوگ  و 

مشچ رد  وجو  تسج  تسد و  رد  هطبار » غارچ  »

؛ مشچ رد  ولگ ، رد  هدروخ  هرگ  ضغب ، رازه 

مهار رد  مشچ  تخس  اهور  هدایپ  نیرد 

مهار رد  مشچ  تخس  امش  راظتنا  هب 

هرامش 100 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 165زکرم  هحفص 63 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:48

هرامش 100 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 165زکرم  هحفص 64 

http://www.ghaemiyeh.com


دز مهاوخ  هناوج  هچنغ  هب  هچنغ  هک  ایب 

دز مهاوخ  هنامز  يور  هب  هدنخ  وت  اب  و 

داد مهاوخ  هراتس  هخاش  هب  هخاش  هک  ایب 

« داد مهاوخ  هرابود  یمالس  باتفآ ، هب  »

یجیهم هبادوس  / دلوت عمش 

یتسشن و ارود  رود  نوا  ییاج  هی 

ینیب یم  ور  اه  هیرگ  اه و  هدنخ 

یگدنز دوبک  ِدبنگ  ریز 

ینیب یم  ورام  يادرد  همه 

دیفس هگا  هایس  هگا  ینیب  یم 

نایم اجک  نریم  اجک  نومالد 

ور اهانگ  اباوث و  ینیب  یم 

نایم ام  غارس  یکی  یکی  هک 

دعب یش و  یم  اعد  تسد  نوم  هساو 

نومامخز يارب  يروخ  یم  هصغ 

يدنخ و یم  نوم  يداش  ياپ  هب  اپ 

نومامخا يارب  تلد  هریگ  یم 

هایس ور  هک  هگا  یتح  ینود  یم 

هتراظتنا راچد  نوملد 

ام ِمگردرس  ِيازور  نوزخ 
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هتِراهب رظتنم  هیرمع 
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ینوبرهم و هک  وت  ییاجک ؟ سپ 

يرادن ورام  ياکشا  تقاط 

ینوغارچ همه  نیا  وت  يای  یمن 

؟ يراذب اجنیا  ياه  هچوک  هب  اپ 

مینز یم  وراج  بآ و  هنوقشاع 

تدلوت بش  هساو  ور  ایند 

وسگرن يالُگ  هتسد  نیا  دیاب 

تدوخ مرگ  ياتسد  وت  میراذب 

بالگ رطع  یگنر و  ياذغاک 

ینیریش تابن و  لقن و  همه  نیا 

اه هچوک  وت  هنیس  هب  سد  نداسیاو 

ینیبب ونوش  يداش  يایب و  هک 

دیع بش  رورس  یتسین و  یلو 

نومبل ور  هش  یم  یخلت  هدنخ 

مینک هیرگ  مَر  وت  نشج  هرارق 

نومبش ره  ِِثم  هشب  مبشما 

داش نیگمغ و  مینیشب  مورآ  دیاب 

مینک توکس  ور  وت  یلاخ  ياج 

وت ياج  هب  نومدوخ  یتسین  هک  وت 

مینک توف  وتدلوت  ياعمش 
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عراز هبوبحم  / ناکتب ار  ابع 

دنسیون یم  یلاش  لصف  عورش  زا  مدآ ، زا 

دنسیون یم  یلایخ  یهاگ  دنتسم ، یهاگ  و 

دابآ یک  زا  ییاتسور  رد  اجک ؛ تقو  نامز ؛

دنسیون یم  یلاوح  نآ  زا  نایوار  مه  ار  وت 

درک ورد  تیوم  مدنگ  زا  غولب ، زرواشک 

دنسیون یم  یلاق  راد  رب  نارتخد  ار  بقل 

تشد ِبش  رد  ناتخرد  حبص  خساپ  يا  اله !

!؟ دنسیون یم  یلاؤس  لگ  رب  ار  وت  مان  ارچ 

جاوما دنراد ، نیقی  تنافوت ، دم  رزج و  هب 

! دنسیون یم  یلامتحا  اه  نش  هک  رذگب  یمک 

! زادنایب ار  تلاش  زیخرب ! ناکتب ! ار  ابع 

!؟ دنسیون یم  یلاح  هچ  اب  میاه  تشگنا  نیبب 

داژن لیلخ  هدیعس  / ناراب

دریگ یمن  ناراب  میرگ و  یم  میرگ و  یم 

دریگ یمن  ناج  منورد  يزیچ  ناتمان ، زج 

تسا يراج  امش  رادید  يایؤر  نم  نهذ  رد 

دریگ یمن  نامرد  امش  اب  زج  ملد  غاد 

ار اه  ملق  يایوپ  نهذ  ییایب ، یتقو 

دریگ یمن  نان  مان و  زیگنا  مهو  نافوت 
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؟ تسا خلت  اه  هعمج  مامت  معط  ارچ  اقآ ،

؟ دریگ یمن  نافرع  ار  هنیدآ  ارچ  اقآ ،
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ار ناراظتنا  مشچ  هنیس  ياضف  اقآ ،

؟ دریگ یمن  ناوضر  هضور  میمش  رطع 

کشا یتح  هک  ناس  نآ  متقاط ، یب  تا  يرود  زا 

دریگ یمن  نامرف  نم  قاتشم  هدید  زا 

مزییاپ هب  ور  مقارف ، لصف  يدیعبت 

دریگ یمن  ناراب  میرگ و  یم  میرگ و  یم 
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نافعضتسم یناهج  زور 

یتمعن اتیزر  / نیمز یلصا  نابحاص 

یمن میسقت  ناسنا  ياه  تسد  نایم  ناسکی ، ار ، ادخ  ِتبهوم  ِنیریش  ِنادنزرف  یلو  دیاز ؛ یم  ار  یگدنـشخب  كاخ ، هک  تساه  لاس 
هدز نوریب  ياه  هدند  یگنسرگ  ات  تسه  یسک  ایآ  .تسا  هدنام  ناهنپ  وت  نم و  ياه  هتخودنا  يال  هبال  دیما ، ياه  مشچ  مهس  مینک ؛
اهنت اما  دـیراب ، همه  رب  ناـسکی  نامـسآ ، هک  سوسفا  دـهد ؟ خـساپ  ار  ناـهاوخ  قح  هنیرید  یگنـشت  دوش و  ضرتعم  ار  ناـینیمز  رقف 
شیپ مییایب  .دش  دنهاوخ  نیمز  یلصا  نابحاص  نیفعضتسم ، هکنآ  زا  لفاغ  دندش ؛ بحاص  ار  كاخ  ياه  هدئام  ردتقم »  » ياه تسد 

یهاوخداد زا 

.تسا رید  ادرف  هک  مینک  ناش  میدقت  ار  یگنر  کی  تومیال ، ياه  توق  نادنزرف  موصعم  ِنامشچ 

...رگا تسام  ریصقت 

تشگنا اهنت  ادرف ، ياه  باسح  رد  نان  يارب  دنرب و  یم  هناخ  هب  ار  ناشیاه  هتـشادن  بورغ ، یلاخ  تسد  ِناردپ  رگا  تسام ، ریـصقت 
.دننک یم  هرامش  ار  تسد  کی  ياه 

.تسا هسردم  فیعض  ناکدوک  قشم  ياهرتفد  ییانشور  هچوک ، ياه  غارچ  زونه  رگا  تسام  ریصقت 

، يا هنسرگ  ِرَـس  چیه  ات  دننک  یم  هیده  يرتشگنا  دوخ ، عوکر  رد  وا  نانیـشناج  نوناق و  (ص ،) دمحم هک  میهد  یم  تداهـش  زورما ،
.دورن باوخ  هب  هنابش  رهش ، نیلاب  رب 

.دهاوخ یم  یگدنشخب  ندوب ، هنوگ  یلع  نم ! باوخ  رد  هشیمه  ياه  مشچ  يا  زیخرب 
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بلط تلادع  ياه  تسد 

رگا شخبب  تـسا ! هدیـشک  راـصح  وـت  یتـخب  شوـخ  رود  هـب  هلـصاف ، ياـهزیرکاخ  رگا  شخبب  فاعـضتسا ! بیـصن  یب  تـسد  يا 
.تسا هتسب  یتسرپدوخ  هچرتفد  رد  ار  رورغ  يراج  ياه  باسح  یمدآ ، ياه  یگرمزور 

زارد يرای  تسد  راظتنا ، ياهزیلهد  رد  هک  اجنآ  منیب ؛ یم  تمـسا  يادـتبا  رد  ار  مورحم  ِماـن  منک ، تیادـص  مهاوخ  یم  یتقو  ـالاح 
.مینک تابثا  ار  نوناق  نیا  دییایب  .تسا  تلادع  ِيزاوم  تمالع  وت ، بلط  يرای  تسد  ود  دادتما  يا ، هدرک 

لمجت رقف و 

دوجو اب  دناوت  یمن  يا  هدنخ  چیه  تسین و  ریصقت  یب  هیاسمه ، هدیرپ  گنر  ياه  هرهچ  تشونرـس  رد  يا  هتخادنا  لگ  راسخر  چیه 
یم اپ  هب  لمجت  رخف و  زا  ییاه  نوتـس  رقف ، یناوتان و  ياـه  لادوگ  راـنک  رد  هک  اـجنآ  دـشاب ؛ راودـیما  دوخ  همادا  هب  يرگید ، نزح 

.دوش

! دنک یم  ریس  ار  رگید  مین  ناگنسرگ  نآ ، ياه  هلابز  زا  یمین  هک  یناهج  رد  ندروخ  نیمز  تسا  کیدزن  هچ 

اه سیونریز 

اشامت ام  اب  ار  یگدنز  دنتسیاب و  ات  میدرک  ناش  يرای  هک  تسا  یناگدیمخ  هتشارفارب  ِتماق  اهنت  ام ، یتخب  شوخ  خاک  ياه  نوتس  - 
.دننک

اب دراد ، تسود  ار  هچنآ  هک  دنک  یم  دشر  یماگنه  زین  وا  حور  دوش ، یم  زاغآ  لولس  کی  میـسقت  اب  ناسنا  مسج  هک  هنوگ  نامه  - 
.میباتشب ناگداتفا  يرای  هب  دییایب  دنک ؛ میسقت  يرگید 

هداز حیبذ  هرطاف  / تسا هار  رد  نابرهم  رای  نآ  تلود 

.دش دهاوخ  متخ  مدآ  لسن  نامیا  تداعس و  هب  تقلخ ، دنلب  ناتساد  نامگ ، یب 

نامز هدیسوپ  يوتسپ  رد  تسا ، هدیلخ  نام  ساسحا  ياپ  رد  شهودنا ، سخ  راخ و  هک  هدیکـشخ  يریوک و  ياهزور  نیا  ِيارو  رد 
ِرای نآ  تلود  نایمدآ ، یمگردرـس  دـیدرت و  هار  هروک  ِنایاپ  رد  تسین ، ییاج  نآ  رهم  یب  شوغآ  رد  ار  ناگنهرباپ  نامورحم و  هک 

دیابُر و یم  ار  قولخم  هتسکش  بلق  قلاخ ، مالک  رطعم  ياه  هفوکش  نایم  رد  یمیمص ، دوعوم  نآ  ندمآ  هدژم  .تسا  هار  رد  نابرهم 
زیگنا لد  میمش 
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دهاوخ ناراـکزیهرپ  يارب  تبقاـع  ...و  تسادـخ  ِنآ  زا  نیمز  اـنامه   » .دـنک یم  ُرپ  دـیما  ياـه  قبنز  زا  ار  لد  لـها  ماـشم  شناراـهب ،
(1) «. دوب

تفر دهاوخ  رانک  اهربا 

زا ار  اه  مشچ  هچیرد  کیدزن ، يا  هراتـس  یهاگ  دـنچ  ره  .دـننز  یم  وسوس  تیرـشب  بلق  ِنامـسآ  رد  نامیا ، ياـه  هراتـس  مه  زونه 
؛ دزاس یم  رادومن  نامسآ  هریت  قامعا  رد  ار  دوخ  نشور    ِ روضح اهنت  یقمر ، یب  هراتـس  هاگ ، دنک و  یم  راشرـس  دوخ  بان  تینارون 

دهاوخ رانک  ار  یلدود  هریت  ياهربا  نیقی ،   ِ دیـشروخ مکارتم  عاعـش  هک  يزور  دیمد ؛ دهاوخ  دوعوم  زور  نآ  هدیپس  ماجنارـس ، یلو 
هدـنکارپ نیمز  هدرتسگ  ياه  گر  رد  ار  شدـنمونت  ياه  هشیر  نامیا ، .دـش  دـهاوخ  ریگارف  کیدزن ، رود و  ِياهزرم  مامت  رد  دز و 

.دشاب هدیشچن  ار  مّیق  نید  قح و  نییآ  توالح  هک  دنام  یمن  نآ  ِيانهپ  رب  یفعضتسم  رگید  دزاس و  یم 

قشع یناهج  تلود 

دهاوخ شمارآ  تینما و  شوپ  نت  نیمز ، هنهرب  نت  رب  شزبس ، يادر  هک  دیسر  دهاوخ  اهزور  نیا  هدوسرف  يوسارف  زا  نشور ، يدرم 
سوباک گرم ، دالج  ياه  کشوم  رگید  .دـهن  یمن  یمیتی  نیلاب  رب  رـس  هنـسرگ  رهـش ، ياـه  هبارخ  سپ  رد  یکدوک  رگید  .دیـشک 

، هانپ یب  ناکرتخد  ات  دیـسر ، دـهاوخ  راظتنا  هداـج  زا  ناـماه ، هصق  شوپدـیپس  راوس  يزور ، .دوش  یمن  ناـنز  هویب  نارداـم و  هناـبش 
رجاهم ياهوتـسرپ  ِناهد  رد  راید  هب  راید  قشع ، یناهج  تلود  ِندیـسر  دـیون  .دـنیوجب  شا  ینابرهم  هدرتسگ  هیاـس  رد  ار  یگدوسآ 
دهاوخ نیزم  داش ، ياهداشمش  توارط  هب  نیمز  ناثراو  نافعضتسم و  زبس  اما  یلاخ  ِناتسد  رد  نیمز ، ماجنارس  هکنیا  تسا و  هتـشگ 

.دش

یهوکنایم يدمحا  تاداس  همطاف  / قشع زیربل  اه  بلق  یلاخ ، هچ  رگا  اه  تسد 

قشع و زا  زیربل  ناشاه  بلق  یلاخ ، هچ  رگا  ناشاه  تسد  راوتسا ، اج و  رب  اما  دوب ؛ هنهرب  ناش  ياهاپ 

.دنتشاد تفارش  نامسآ  رب  رس  ياه  هلق  رد  زبس  يروضح  اما  دنتسشن ؛ یم  اه  هغاز  رد  .دوب  يزاین  یب 
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جنر

.دنتسیز هدازآ  یلو  دندوب ؛ رابکتسا  دنب  رد  .دربن  ناشدای  زا  ار  تمواقم  ییابیز  رقف ، یتشز  تخاسن ؛ صیرح  ار  اهنآ  یگنسرگ ،

رون يدیپس  زا  يا  هرذ  توغاط ، ياه  لاچ  هایس  یهایس  .دنداد  راعـش  ار  ناشروعـش  تمه ، بکرم  رب  راوس  تعانق و  هنیرید  يانـشآ 
.ار هنایزات  ياه  هبرض  دندیرخ و  ناج  رب  ار  هزرابم  مخز  .تساکن  ناشنامیا 

.دیبات ناشاه  بلق  نورد  هب  یلولس ، ره  هرجنپ  نودب  راوید  زا  قح ، هدعو  هب  دیما  رون 

.ناشمرتحم يوق  شود  رب  ار  تضهن  نیا  راب  دندیشک  شود  رب 

تساهنیا لام  اه  مهس  همه 

يارب داحتا  رد  ناشاه  مسج  ماجـسنا  درد و  باهتلا  رد  ناشاه  ناـج  كارتشا  اـب  هک  لالقتـسا  مهـس  تساـهنیا ؛ لاـم  اـه  مهـس  همه 
.دش لصاح  یمالسا ، فده  هب  ندیسر 

.دمآ تسد  هب  ناش  یناوج  هیامرس  نتفر  تسد  زا  ياهب  هب  هک  يدازآ  مهس 

هک بالقنا  مهـس  .دـنتخادرپ  ناشنازیزع  غاد  رد  ناشاه ، لد  مرگ  هناشاک  هبارخ  زا  رت  نارگ  ینمث  شیارب  هک  نارمع  ینادابآ و  مهس 
.دش بلقنم  ناشناناوج  بلق  نوخ  اب 

لام همه  همه و  ادرف ، هدـنیآ  مهـس  هافر ، مهـس  شیاـسآ ، مهـس  یگدـنلاب ، شناد و  راـک و  مهـس  یمالـسا ، تیبرت  گـنهرف و  مهس 
.تساهنیا لام  اه  مهس  همه  تساهنیا ؛

قح ناثراو 

.رابکتسا تخت  جات و  ینوگنرس  رد  دندوب  ادخ  ياناوت  تسد  نانیا ،

.دندرک يرامعم  ار  تلم  کی  يدازآ  هناخ  فقس  رداچ ، فقس  ریز  زا  دندرک ، یم  رشب  قوقح  ریسفت  اه ، هغاز  رد  هک  اهنیا 

هن هک  هقبط  نیموس  رد  یناناوج  .دندز  مقر  اه  لادوگ  نامه  رد  ار  دنوامد  زربلا و  ياه  هلق  لالقتسا  ياهزور  میوقت  هک  ینانیشندوگ 
.تسا تعاجش  شنیب و  تیونعم و  تاجرد  جوا  رد  یلو  تا ، يدام  هقبط  نیرخآ 

دـحتم و مکحم و  ریجنز ، ياه  هقلح  نوچ  اما  یلاخ ، ناـشاه  هرفـس  نوچ  ناـشاه  تسد  مورحم ، ناـتمعن  یلو  مولظم و  نازیتس  ملظ 
.تسا هّللا  لبح  هب  لصتم 
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.تخاس يوق  مواقم و  ار  ناشحور  تماق  اما  دوب ، هتخاس  رب  خاش و  یب  کشخ و  ار  ناشدوجو  تخرد  ضیعبت ، ریوک  هچرگ 

اقآ یلع  ناولهپ  همطاف  / نانیشن خوک  يرورس  زور 

.يدرک لمح  تیاه  شود  رب  ار  خیرات  ندمت ، هناهاش  رب  رس  هک  ییوت  تسوت ؛ زور  زورما ،

ینیـشن خاک  تذـل  رد  تا ، ینیـشن  خوک  جـنر  هک  وت  درک ؛ یم  ُرپ  ار  نابابرا  یتسم  ماج  تموادـم ، جـنر  هک  وت  تسوت ؛ زور  زورما ،
.تفرگ یمن  سامتلا  گنر  تنامشچ ، زگره  یلو  دز ؛ یم  جوم  نیمز ، نازودنا  تورث 

ات تسا  هدروخ  مقر  وت  زور  زورما ، باتفآ ، ياوشیپ  نامرف  هب  .يدوب  هدـش  هدـنار  اه  هیـشاح  هب  اـه  لاـس  هک  وت  تسوت ؛ زور  زورما ،
.دنهد سپ  زاب  ار  تا  هدش  هابت  قوقح  يوشن و  شومارف  هاگ  چیه 

ص:57

هرامش 100 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 165زکرم  هحفص 76 

http://www.ghaemiyeh.com


( هر ) یفجن یشعرم  یمظعلا  هللا  تیآ  تلحر 

یهوکنایم يدمحا  تاداس  همطاف  / دوب باهش  نیلوا  وا 

.دوب هدمآ  رگید  یناشکهک  زا  دوب و  یباهش  .دش  ادیپ  رود  زا  يرون  دوب ، بش 

دیاب دیشروخ ، رادم  رد  شخرچ  يارب  نامز  نآ  .دیشک  یم  راظتنا  دیشخرد و  یم  .هن  ندیشخرد  زا  یلو  داتـسیا ، تکرح  زا  یتعاس 
.دش یم  مدق  مه  رجف  اب 

، شخرچ ره  اب  .درک  فاوط  ار  وا  داد و  مالس  تمارک  دیشروخ  رب  دش ؛ هموظنم  دراو  زین  باهش  .دمآ  حبص  دیمد و  رجف  تفر ، بش 
.یگدنب رون  تعاطا ، رون  ییادخ ، رون  دش ؛ یم  هدوزفا  باهش  رون  رب 

، مق دیشروخ  حیرض  راوج  رد  نایتوکلم ، مرح  رد  لاس  ات 60  هک  دوب  باهش  نیلوا  وا  .درک  هدجس  ار  ادخ  داتـسیا و  زامن  هب  باهش ،
.درک هدجس  تعامج  هب  ار  ادخ 

.دوب یفجن  یشعرم  نیدلا  باهش  وا  دوب ، هدمآ  فجن  ناشکهک  زا  یشعرم و  نادناخ  زا  يا  هلالس  دوب ؛ نید  باهش  وا 

زبس يایؤر 

هبلک جـنک  .دز  یم  شقـشع  رتـفد  تاحفـص  هرهچ  رب  تفرعم  هسوب  زور ، بش و  شملق ، تخانـش ! یم  بوخ  هچ  ار  تقیقح  باـتک 
تدابع ياوه  رد  شحور  .دش  ناور  حور و  بط  هناخایمیک  تبقاع ، دوب و  شناد  هشیدنا و  نامـسآ  ناگراتـس  هناخدصر  شرقحم ،

.دومیپ یم  هار  تعاط ، ياه  ماگ  اب  شمسج  دز و  یم  رپ 

مارم رد  .دوب  دوهشم  يولع  يالتعا  رون  شا ، یگدنز  مسر  هار و  زا  .تشاد  (ص ) يدمحم رطع  شقلُخ 
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دیراورم ّرد و  شمالک ، صالخا ، ماف  هرقن  يالج  هب  نیزم  شا ، یگدنز  .دش  یم  ساسحا  (ع ) ینیسح قشع  روش و  یمرگ  شبتکم ،
.دوب راگدنام  رایع و  شوخ  ییالط ، شرکفت ، ناشخرد ،

.دوب نید  هزوح  يرتشگنا  رب  بایان  یساملا  شدوجو  نیدرمز ، شروضح ،

.نایاپ یب  زبس و  هناقداص ، دوب  ییایؤر  شگرم  وا ، يارب 

.دوب مالسا  رکیپ  رب  ریذپان  ناربج  یفاکش  خلت و  یتیعقاو  شنادقف ، هودنا 

« لمع ملع و  نکر  »

ود رب  دوب  هتفای  ار  زاورپ  هدرتسگ  لاب  ود  .داهن  انب  ار  شیوخ  تیناسنا  همیخ  نوتس  ود  .دوب  لمع  ملع و  نکر  یـشعرم ، نیدلا  باهش 
.دیشوج یم  شا  یگدنز  هارهاش  يوس  ود  رد  لالز  مشچ  ود  .دوب  هدز  طارص  لپ  میقتسم ، روحم 

شقـشع لقع و  مشچ  ود  .دوب  راوس  زاین  ياـضتقا  هب  ار  مادـک  ره  خرـس ، گـنر  هب  يرگید  زبس و  گـنر  هب  یکی  ورزیت ، بکرم  ود 
.دوب زاب  هشیمه 

ادخ زج  هب  هک  اجنآ  هب  دیـسر  ات  تف  .تخات ر  شیپ  هب  فدـه  يوس  هب  خرـس ، بکرم  رب  راوس  تفر و  الاب  تیناسنا  همیخ  نوتـس  زا 
! مالس شنتفر  زور  رب  .دیدن  ار  وا  یسک 

تادوپ دازهب  / درک دهاوخ  ترجه  نامسآ ،

مولع و زا  یـسونایقا  اوقت و  تلیـضف و  ناهج  کـی  تمظع ، یگرزب و  اـیند  کـی  .درک  دـهاوخ  ترجه  نامـسآ  هک  تفریذـپ  دـیاب 
: هک ارچ  تسین » رتوبک  نایاپ  گرم ،  » اما تشاد ؛ رواب  دیاب  ار  گرم  مرگ  شوغآ  .درک  دهاوخ  چوک  تیب ، لها  فراعم 

زگره دریمن  مانوکن  درم  »

« دنربن ییوکن  هب  شمان  هک  تسا  نآ  هدرم 

دوش یم  ساسحا  تا  یلاخ  ياج 

.دوش یم  ساسحا  رتشیب  تا  یلاخ  ياج  زور ، هب  زور  درذگ و  یم  توکلم  هب  وت  ترجه  زا  اه  لاس 

ار وت  هک  دنمهف  یم  یناسک  دنراد ، نید  درد  هک  دنونش  یم  یناسک  طقف  ار  سیردت  یسرُک  هجض  يادص 

ص:59

هرامش 100 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 165زکرم  هحفص 78 

http://www.ghaemiyeh.com


.تسا دنلب  ...و  ثیدح  مالک و  لاجر و  هجض  يادص  .تسا  دنلب  لوصا  هقف و  هجض  يادص  دنتشاد  رواب  دنراد و  رواب 

تسا وت  نویدم  هعیش 

«. نیسحلا هبرت  ایندلا ، نم  دازلا  رخآ  ( » (ع نیسح ماما  تبرت  زج  يدربن ، تدوخ  اب  زیچ  چیه 

.تسوت ناوارف  شالت  نویدم  هعیش ، .دش  دنمونت  ات  درک  يرایبآ  ار  نید  لاهن  وت ، تواخساب  ياه  تسد 

!؟ تشون وت  زا  حور ، یب  یبرس و  ياه  هژاو  نیا  اب  دوش  یم  هنوگچ  .دز  یم  بدا  يوناز  تیاپ  شیپ  رد  عضاوت ،

رد زونه ، هک  يدنارورپ  ار  ییاه  هراتس  تملع ، بتکم  ياپ  .تسود  ترضح  ياضر  يارب  يدرک ، سیردت  فیلأت و  قیقحت ، يرمع 
.دنهد یم  ناشن  ار  هار  دنشخرد و  یم  ملع  نامسآ 

.تسا وت  نویدم  هعیش ، .يدرک  شالت  شیوخ  رمع  ربارب  دنچ  وت ،
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هبنش جنپ 

رویرهش 1386  8

نابعش 1428  16

Out.2007.30

رنهاب ییاجر و  نادیهش  تداهش 

عراز هبوبحم  / رون ود 

ناش نییآ  رد  یگتسخ ، .دندرک  یم  يرپس  ار  ناریا  غولب  ياه  هداج  مه ، هناش  هب  هناش  يردیح ؛ هلسلس  زا  درم  ود  حبص ، ود  رون ، ود 
ار نانآ  تکرح  نامیا ، .تفای  یمن  نامیا  زا  ریغ  یموهفم  ناش ، یبالقنا  گنهرف  رد  تکرح  تشادـن و  تلاطب  دومج و  زج  ییاـنعم 

.قنور ار  نانآ  نامیا  تکرح ، داد و  یم  تهج 

! مادتسم هشیمه  تهج  نآ  رب  دورد  قنور و  نآ  رب  مالس 

يولع تموکح  هسردم  رد 

، تکرح شناد و  درم  شنیب ، وپاکت و  درم  .دوب  هدرپس  لد  تلود ، هرادا  همان  نییآ  لیـصحت  هب  اه  لاس  يولع ، تموکح  هسردـم  رد 
هشیدـنا و .دوب  هدرک  يزیر  یپ  ار  شا  يروهمج  تسایر  (ع ،) یلع یتموکح  گـنهرف  زا  رـصاعم  ییاـمن  میـسرت  هب  ییاـجر ، دـیهش 

اب یسفن  مه  داد و  رارق  يداهج  يراقفلاوذ  ار ، دوخ  ریبدت 

وا تسا و  کچوک  ایند  هک  سوسفا  .نارک  یب  شنامرآ  دوب و  كدنا  شلاجم  .درک  یم  لابند  هاچ  اب  یلع  تولخ  دای  هب  ار  تما  لد 
.تشادن بات  ار 
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جراوخ ياه  هلیبق  مه 

ياـیوپ رادـم  رد  ار  تلادـع  يروهمج ، تلود  اـت  تفر  یم  دوب و  هتـشاد  ینازرا  ار  تاـیح  میـسن  ناریا ، رب  یمالـسا  تیریدـم  روـش 
يدنلبرس و  دننیبب ؛ دنتسناوتن  هبترم ، نیدب  ار  مدرم  تمارک  دنراد ، هتـشاد و  جراوخ  رد  هشیر  هک  نیقفانم  .دزادنا  نایرج  هب  راگزور ،

، درمت ياهرام  نیا  .دوب  هداتفا  نایـصع ، ردکم  ياه  هفرـس  هب  ناشتلاذر  ياه  سفن  دوب و  هدش  گنت  نایوج  قافن  رب  هصرع  ار ، ناریا 
.دندنام رو  هطوغ  دوخ  هایس  تلفغ  ات  هدرک و  اهر  ار  ماظن  نیتسآ 

صالخا تقادص و  ياضما 

.تفارش يدرمدازآ و  دامن  .فده  صالخا و  زا  یلجت  ود  .دنبالقنا  راگدنام  نادرم  رنهاب ، ییاجر و 

.ناشتقادص صالخا و  همانراک  رب  ییاضما  نوخ ، دوب و  تکرح  یگدنب و  همان  نایاپ  ناشیا ، رظن  رد  تداهش 

یبعک یلعدمحم  / مان ود 

یم راجفنا  مادک  دنا ، هتفر  الاب  نامزبس  خرـس و  تارطاخ  نوتـس  زا  راو  کچیپ  دنا و  هدروخ  هرگ  مه  اب  هنوگ  نیا  هک  ار  مان  ود  نیا 
؟ دنک ناش  هتسسگ  مه  زا  دناوت 

رد ار  دیما  هنادنمرنه  هچ  تخاس ، نیزم  خرس  یملق  هب  زبس ، يا  هفیحـص  رد  ار  ناشمان  درک و  ناشنادواج  اهنت  راجفنا  هک  مان  ود  نیا 
ِعرازم هک  تسا  دوـلآ  كاـخ  ياـه  نیتـسآ  نتم  زا  دـندرک  تباـث  درم  ود  نیا  دـندرک ! قـیرزت  مرگ  ياـهزور  نآ  هنـشت  ياـه  گر 

.دننز یم  هناوج  یگدنلاب  یگدنزاس و 

تمدـخ يوب  هک  ار  یتسد  ود  نآ ، دروآرب  هدیـشک ، جـنر  یلـسن  نایم  زا  درک و  قیفلت  مه  اب  ار  ماـن  ود  نیا  هنادـنمرنه  ماـهلا  مادـک 
.دنداد یم  يرازگ 

.تسا هدرک  رپ  ار  نامنهذ  طایح  ناش ، هناقشاع  ياه  يزوس  لد  اه و  ینابرهم  شوخ  رطع  زونه 

روهمج سیئر  ياقآ 

ره مه  اب  هک  يدـنخبل  ضغب و  دـنراد و  وت  ناـبرهم  ياـه  تسد  زا  یمرگ  هرطاـخ  هچ  نارگراـک ، نازرواـشک و  هتـسخ  ياـه  هناـش 
.دنیآ یم  ناشندوب  وت  اب  زور  دنچ  نابیاس  یلاوح  زا  دود ، یم  ناش  هتسکش  هرهچ  هب  رویرهش ،
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! يداهن ياج  رب  تمدخ  تموکح و  رواب  زا  يزبس  تعسو  هچ  هاتوک  ياه  هظحل  نامه  رد  یتشاد و  تلهم  زور  دنچ  اهنت 

! ریزو تسخن  ياقآ  ریخ ، هب  رفس 

هژاو هژاو  دـیود و  یم  تا  هرهچ  هـب  یگتـسخ ، هـک  تا  يراـک  رگید  زور  ره  لـثم  يدوـب ؛ هتـسخ  یلیخ  مـه  زور  نآ  دـیاش  رنهاـب !
.داد یم  يراکادف  ِيوب  تناهد ،

هب تخس  ردق  نآ  هتخوس  یلدنص  نآ  هک  يدوب  مه  گنتلد  یگتسخ ، رب  نوزفا  دیاش  میوگ -  یم  ار  رویرهـش  تشه  زور ، نآ  یلو 
! دوب هتسشن  تراظتنا 

! قیقد ياه  ندیچ  لگ  نیا  زا  هآ  یناهگان ! رفس  نیا  زا  هآ 

هب ار  اـم  مالـس  یتـسه ! تا  یناوـغرا  يوزرآ  هب  یگدیـسر  یهار  راـب ، نیا  يور ! یمن  ینیـشنریقف  هقطنم  چـیه  دـیدزاب  هب  راـب ، نـیا 
! ریزو تسخن  ياقآ  ریخ  هب  رفس  ناسرب ؛ (ع ) نیسح
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يدید ار  ادخ  غاب  شپت  رد  رگا  وت  »

وگب نک و  یتمه 

«. تسا بآ  یب  ناشضوح  اه ، یهام 

مسیرورت اب  هزرابم  زور 

يدمحم سابع  !/ دنا تسیرورت  ناینابرق ،

زا ار  حبـص  ياه  همانزور  كانلوه ، ياهراتـشک  ربخ  زور ، ره  .دنوش  یم  رادیب  باوخ  زا  يا  هزات  رتیت  اب  اه  همانزور  حبـص ، زور  ره 
، یمخز ياهرتیت  يوب  دنریگ ! یم  هجیگرـس  ...و  ناتـسناغفا  قارع و  رد  یـسارکومد  همه  نیا  زا  دنراد  اه  همانزور  .دنارپ  یم  باوخ 

ییاکیرما هک  ییایند  نیا  رد  مسیرورت ! اب  هزرابم  مسا  هب  یـسارکومد ، مسا  هب  راتـشک  همه  نیا  .تسا  هدرک  مارح  اـهنآ  رب  ار  باوخ 
! رشب قوقح  عفادم  دشک ، یم  هک  سک  ره  تسا و  تسیرورت  دوش ، یم  هتشک  هک  یسک  ره  دنا ، هتخاس  اه 

دنا هدرک  رورت  ار  تلادع 

، زور ره  .دنوش  یم  هدینش  ایند  رسارس  رد  یعمج ، ياه  هناسر  زا  زور  ره  هک  دنتـسه  ییابیز  تاملک  طقف  مسیرورت ،» اب  هزرابم  زور  »
ریقف ياهروشک  يارب  ار  يدازآ  ناش ، یبرس  ياه  هلولگ  اب  ییاکیرما  نازابرس 

!؟ درک هچ  ردام  زا  رتزوس  لد  ياه  هیاد  نیا  اب  دیاب  دنهد ! ناشتاجن  یلایخ ، ياه  تسیرورت  رـش  زا  ات  دـنرب  یم  ناغمرا  هب  تسدرود 
، رت تحار  ات  دننک  یم  رداص  همانعطق  همه  نیا  تسا ! هدش  هتـسخ  تسا ! يراج  رـشب  قوقح  رد  هک  یتلادع  همه  نیا  تسد  زا  نیمز 

.دننک نامماع  لتق  تلادع ، مان  هب 

گنهرف و بحاص  هک  ام  .مینک  یم  شدیدهت  وت  نم و  هک  دراد  یندمت  برغ ، ندـمتم  برغ ، یـشحو  يایند  میتسیرورت و  وت  نم و 
يا هوقلاب  دادعتـسا  دراد ، ینغ  نداعم  تفن و  هک  ایند  ياج  ره  مسیرورت ! ینابرق  بلطرامعتـسا ، ياکیرما  میا و  تسیرورت  میندـمت ،

.ناشکاخ رد  دنزب  همیخ  هک  اکیرما  دراد  قح  دراد و  مسیرورت  شرورپ  رد 
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اقآ یلع  ناولهپ  همطاف  / هنوراو يایند 

.تسا نداتفا  رگیدکی  ناج  هب  زورما ، رشب  ندمت  تفرشیپ و  ناغمرا 

گنج ياه  هلپ  هب  ات  دنتـشذگ ، مرگ  درـس و  ياه  گنج  متا و  ییایمیـش و  کشوم و  زا  دندنارذگ ؛ یکی  یکی  ار  طوقـس  ياه  هلپ 
.دنا هداتسیا  رورت  روآ  تشحو  يوکس  يور  ناش ، یناطیش  راختفا  اب  زورما ، دندیسر و  یتاغیلبت  یناور و  ياه 

.دندناوخ مسیرورت  ار  ام  دندناتس و  ام  زا  ناش ، هدرپ  تشپ  ياه  کسورع  تسد  اب  ار  ام  یتشهب  رای  نت  رکفت 72  نیا  اب 

.دندرک دادملق  رصقم  ار  نامدوخ  مه  زاب  دندرک و  باریس  ادخ  ناگدنب  نیرت  كاپ  نوخ  زا  ار  نامیاه  تدابع  بارحم 

! يا هنوراو  يایند  هچ 

! يدازآ ششوپ  رد  یگماکدوخ 

! دیشوک یم  تقیقح  نیقی و  ياه  غارچ  یشوماخ  رد  ردقچ  دیساره و  یم  رون  زا  ردقچ 

دیا و هتسسگ  مه  زا  ناتسوحنم ، ياه  تسایـس  ياه  لبط  يادص  اب  ار  نیمز  شمارآ  .تسا  هتـشادن  ار  تقیقح  بات  هاگ  چیه  لطاب ،
.دیا هتخاس  دوخ  لامعا  هحولرس  ار  يدرم  ناوجان 

زا يراگدای  نیمز ، ياج  ياج  رد  هک  تسا  ناتدوخ  نوزومان  ياه  تماق  نامه  هدنزارب  دیا ، هتفاب  دوخ  هک  يرورت  دولآ  نوخ  سابل 
.دید ناوت  یم  ار  شدوپ  رات و 

.درک دنهاوخن  هدجس  ناینیمز  دیا ، هدرک  انب  متس  ملظ و  ياه  هیاپ  رب  هک  يدیفس  ياه  خاک  ناتسآ  رب  نامز ! ناینوعرف 

هتخادنا هزرل  هب  ار  ناتیاهانب  ياه  هیاپ  ناشدایرف ، دننز و  یم  دایرف  ار  قلاخ  ياتکی  مان  اهنت  ام  ياه  هتسد  لگ 

.تسا

نـشور دنوادخ  هک  ار  یغارچ  هک  دیلفاغ  اما  دیا ؛ هدرک  ندوب  مسیرورت  رورت و  هناهب  هب  ار  دنوادخ  نید  نیرت  لماک  یـشاپورف  دصق 
.تشاد دهاوخن  ار  شندرک  شوماخ  ناوت  ینافوت ، چیه  دراد ، هاگن 
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اب هک  تسامش  يدازآ  سیدنت  نامه  فلخان  دنزرف  نیا  ردام  .میراد  ناماه  هنیس  رب  رورت  غاد  دوخ ، مییاربم و  امش  ياه  تمهت  زا  ام 
.دنز یم  راج  ار  نات  یگماکدوخ  ییوج و  يرترب  يدازآ ، سدقم  مان 

يریما نیسح  !/ يزاس هحلسا  ياه  هناخراک  یناوارف  حلص و  راعش 

راعـش گنر  هب  ییاه  لاس  تسا ؛ هدـش  يرپس  هودـنا  اب  مراگزور  تساه  لاـس  هک  اـیب  يدرک ، یمن  رید  تقو  چـیه  هک  مبوخ  ياـباب 
.ندمت یشاقن  حلص و 

یگنفت اب  دنا ؛ هداد  رارق  فده  ار  وت  .دنراد  يرتشیب  هحلـسا  ياه  هناخراک  دـنیوگ ، یم  حلـص  زا  رتشیب  هک  اهنآ  ارچ  مناد  یمن  زونه 
.للم نامزاس  سنج  زا  يا  هلولگ  اب  یتسود ؛ ناسنا  گنشف  رشب و  قوقح  سنج  زا 

وت حالس  هک  یلاحرد  دنا ؛ هداد  رارق  هلولگ  فده  ار  وت  .دیشک  دنهاوخ  دق  نامیا ، اب  ینادرم  تنوخ ، زا  هک  ماوت  غاد  یمخز  اما  نم 
.تا هشیدنا  تا ، هزرابم  دوب و  ترکف 

! دنزاس یم  هحلسا  حلص ، زا  حلص ، نایدانم 

رورسم بنیز  / رورت مّنهج 

هک یناـسک  دـسر ؛ یم  شوـگ  هب  اـج  همه  ناـشزواجت ، نشخ  گـنهآ  هـک  ینادرم  ناوجاـن  تیاـکح  زا  تـسا  رپ  خـیرات ، یناـگیاب 
حور و یب  درـس و  ياه  یگدـنز  هدز و  خـی  ياه  نادـجو  اب  ییاه  ناسنا  دـننک ؛ یم  كاپ  كاپان ، ياهراک  يارب  طقف  ار  ناـشگنفت 

.هفطاع زا  یلاخ 

« تسیرورت »

ناوجان .دهد  یم  توراب  بمب و  يوب  هشیمه  شدرمان ، درس و  ناتسد  .دوش  یم  ساسحا  یمنهج  روضح  تسا  یتشهب  یسفن  اج  ره 
.درک فیـصوت  ناوت  یمن  اـه ، هژاو  نیرت  محر  یب  اـب  یتح  ار  شا  یمحر  یب  یلد و  گنـس  هصق  دـنز ، یم  رجنخ  تشپ  زا  هنادرم و 

.دنروخ یم  ار  نآ  هطبغ  اه ، گرگ  نیرت  هدنرد  هک  تسا  يروآ  تشحو  يدژارت  شا ، يراوخ  نوخ  یگدنرد و  ناتساد 
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زا هک  تسا  یـسوکعم  شرامـش  شنابل ، هنارت  اـهنت  تسا و  هدرک  هطاـحا  یهارمگ ، تلفغ و  ياـهرات  ار  تسیرورت »  » دوجو رـسارس 
.دهد یم  ربخ  رورت »  » موش هظحل  ندش  کیدزن 

تسا ماخ  نمشد ، لایخ 

طاسب هرابود ، ات  دـنا  هتفر  هناشن  زین  ام ، يوس  هب  ار  ناش  هنیک  کسگم  اهراب  دـنا ، هدروخ  اه  خـلم  ار  برغ  قالخا  مخت  هک  یتقو  زا 
بلق رد  صـالخ  ریت  ندـناکچ  يارب  دـیحوت ، رکـشل  ياـه  تسد  زوـنه  هکنیا  زا  لـفاغ  دـننارتسگب ؛ موـب ، زرم و  نیا  رد  ار  توغاـط 
نابل رب  زواجت  دنخبل  تشاذگ  دـنهاوخن  هاگ ، چـیه  هک  ییاه  تسد  تسا ؛ هدـنام  راثیا  نامیا و  هشام  يور  موب ، زرم و  نیا  نانمـشد 

.دنا هدرک  ادتقا  (ع ) یلع ناشیالوم  ناوزاب  هب  هک  ییاه  تسد  دوش ؛ افوکش  اه ، تردقربا 

يرصیقریم قداص  دمحمدیس  !/ نک داهج 

.تساه هلولگ  يامرگ  تباوج ، نوچ  وگم ؛ ار  قح  نخس 

.دنهد یم  راجفنا  دنلب  هرعن  اب  ار  تخساپ  اریز  نزن ؛ یفرح  تلادع  زا 

.دنفاکش یم  ار  تا  هنیس  نکم ؛ رپس  هنیس  مولظم ، ربارب  رد 

.دننک یم  تا  هکت  هکت  هنرگ  و  نک ؛ هفخ  ار  نید 

.يوش یم  رتسکاخ  هنرگ  و  نک ؛ ناهنپ  ار  يرواب  ادخ 

؛ زگره ار  اهدایرف  اما  دیرب ؛ ناوت  یم  ار  اه  موقلح   » اریز روآرب ! قح  دایرف  نک ، داهج  سرتن ، تفگ : دمآ و  رود  زا  ییادـص  هن ! ...اما 
(1) «. دنام یم  هنادواج  دزیخ ، یمرب  هدیرب  موقلح  زا  هک  يدایرف 

هبنش

رویرهش 1386  17

نابعش 1428  25

Sep.2007.8
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مدرم زا  یعمج  راتشک  رویرهش و  هدفه  مایق 

عراز هبوبحم  / ...دوبن رویرهش  هدفه  رگا 

تیعجرم و يادن  دنک !؟ یم  لمحت  هشیمه  ات  ار  ناشفـشتآ  مجح  هوک ، تیفرظ  ایآ  دروآ !؟ یم  بات  دـح  هچ  ات  خـلم ، جارات  رد  غاب 
یمروضح همانتوعد  مدرم ، كاردا  هرتسگ  ات  نونج ، ياـه  تشد  .هدوبر  مدرم  ناـمیا  فک  زا  ار  رارق  مارآ و  يربهر ، یگدازآ  ماـیپ 

.دنیوگ کیبل  یسامح ، یناذا  هب  ار  بالقنا  ياه  هتسد  لگ  ولگ ، رد  هدنام  ياهدایرف  هک  تسا  نآ  هاگ  .دتسرف 

یمن یخیرات  نینچ  ار  دوخ  زور  نیمهدـفه  هام ، رویرهـش  دـنوش ! ناوخ  هیثرم  دـننک و  زاب  بل  نورد ، ياه  مخز  هک  تسا  نآ  تقو 
.دید یمن  ار  مدرم  ییالبرک  روضح  رگا  تشادنپ ؛

ياه تشم  نیا  درک ! یمن  لگ  رویرهـش  هدـفه  رگا  دیـسر ؛ یمن  دوهـش  هب  نینوخ  فافـش و  نینچ  ار  یناریا  هنانّدـمتم  تریغ  ناریا ،
نآرق هک  نانآ  نیفعـضتسم ؛ رگج  زا  هدیـشک  هنابز  ياه  شتآ  ای  تسا ، نایوج  هطلـس  تساوخزاب  رد  هدـید ، متـس  يدرم  هدـش  هرگ 

؟ دش دنهاوخ  ثراو  ار  نیمز  يزور  هداد  ناش  هدعو 

هلاژ يور  تداهش  ياضما 

هداد موادت  ار  ناریا  تایح  ضبن  بالقنا ، نابرض  .یهاگآ  تسا و  دوهش  لفحم  .يرادیب  تسا و  مایق  نادیم  سپ  نیا  زا  هلاژ ، نادیم 
ياضما دنامب و  مرتحم  ّتیدبا  ات  هسامح ، سدقت  دهاوخ  یم  ادخ  .تسا 
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هدعو دوخ  هک  ارچ  ییاهر ؛ دشاب و  يراگتـسر  تکرح ، ماجرف  دهاوخ  یم  ادـخ  .دوش  شوقنم  يا ، هدـنمزر  ره  همانراک  رب  تداهش 
«. ام ياه  هار  هب  دش  دنهاوخ  تیاده  دننک ، داهج  ام  هار  رد  هک  یناسک  و  : » تسا هداد 

يزوریپ هداج 

رات رد  .يروهمج  يدازآ و  تمس  هب  تبیصم  نوخ و  زا  تسا  یلپ  زور ، نیا  هسامح  .درذگ  یم  رویرهـش  هدفه  زا  نمهب ، هداج 22 
ناریا ناج  رد  یقیـسوم  نیا  هک  یمادام  ات  ادهـش  دتمم  ناتـشگنا  داب  هدنز  هک  دراد ؛ نینط  تاجن  یقیـسوم  دیواج ، هعقاو  نیا  دوپ  و 

.دوش هنارت 

يدابآدوواد هموصعم  / خرس رویرهش 

.خرس يرویرهش  حبص  نآ  رد  نینوخ ، هتفرگ و  هم  ییاه  نابایخ  زج  دیدن ، يزیچ  دیشروخ ،

.تفرگ یمرب  رد  ار  هسامح  نانز  نادرم و  هک  دوب  هلولگ  نافوت  نادیم ، يوس  راهچ  زا 

دننک و دایرف  ار  دادبتسا  تواقش  ات  دندوب  هدمآ  نانآ  .تسـشن  یم  هیوم  هب  شنادیهـش  گوس  رد  رهـش  دندیپت و  یم  مایق ، ياه  هیناث 
.ار لالقتسا  هتفر  تسد  زا  تیوه 

دوب و توراب  ناشخساپ ، اهنت  اما  دنشاب ؛ ایرد  تراشب  ار  هتسشن  بادرم  هب  ياهدور  ات  دندوب  هدمآ 

ياه هفرغ  دصق  هب  ار  كاخ  توخر  هک  یناگدنرپ  دتمم و  ياه  هلان  يادص  دوب و  هتـسشن  نوخ  هب  ياه  ندـب  الاح  يدرم و  ناوجان 
.دنتفگ كرت  نامسآ ،

هثداح ياه  هچوک  رد 

، دوـب هدـناشوپ  توراـب  زا  ار  نامتـشونرس  باـتک  راکمتـس ، فورح  هک  یتـقو  داد ؛ یمن  ناتـسمز  تراـسا  هب  نت  باـتفآ ، هک  یتـقو 
.دریگن یشوماخ  نامتریغ ، ياه  هلعش  ات  میتساخرب 

دوپورات نتسسگ  اب  ار  ییاهر  هک  ینادنزرف  میتخادرپ ؛ نامنادنزرف  نیرت  هتسیاش  نوخ  اب  هثداح ، ياه  هچوک  رد  ار  نامندوب  ياهب  ام 
دراد و رطاخ  هب  ار  ناش  ینامسآ  ياه  سفن  زونه  نادیم ، نیا  شرف  گنس  .دندرک  هیده  نام  يرتسکاخ  ياه  هرجنپ  هب  ناش ، نشور 

.تسا هدرک  نادنب  هنیآ  ار  نطو  ياه  هچوک  ناشدای ، .درک  يراج  دوصقم ، لزنم  رس  ات  ار  تضهن  هک  یخرس  نوخ 
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هاگتسیا نیمهدفه 

هلیم هنوگچ  نک ، هاگن  .موش  یم  رئاز  ار  هدیتلغ  نوخ  هب  نارتوبک  هاگتسیا ، نیمهدفه  رد  ار و  رویرهـش  يوهایهرپ  هداج  متفا  یم  هار 
ار یگتسراو  ریظن  یب  ياه  قفا  ناشهاگن ، ِقرشم  .ییاهر  هشیمه  ناثراو  دنا ؛ هدیپس  ناروای  نانیا ، دنا ! هتـسکش  مه  رد  ار  سفق  ياه 

نیمزرس رب  خیرات ، هک  هنوگ  نآ  دازآ ؛ دنگرزب و  .تسین  يا  هلصاف  یگناگی ، ياه  نامـسآ  ات  ناشزاورپ  ناتـسد  نیب  .تسا  سردید 
زبس ياه  هزاورد  يوس  هب  ار  رهـش  نیا  هشوگ  راهچ  زونه  ناـشنیرفآ ، يوهوه  يادـص  .دـهد  یم  ناـشتراشب  راـصح ، رـسارس  ياـه 

.دناوخ یم  دیحوت 

.دننک سح  هراب  رگید  ار  يدنلبرس  هحیار  نامناج ، رویرهش  ات  دنتفر ،

هداز حیبذ  هرطاف  / غاد رویرهش 

میـسن .تسین  یهار  رـس  ياه  هرخـص  زا  یـساره  رگید  دور ، هتـسویپ  تارطق  لد  رد  .دـنا  هدیـسر  داحتا  هب  ندـش ، ایرد  يارب  اهدور 
.دربب راظتنا  مشچ  ياهرذب  يارب  ار  شیور  ِمایپ  ات  دشک  یم  تشد  ِنماد  رب  ياپ  ربخ ، شوخ  کبس و 

رقف و ِلصاح  یب  هدیکشخ و  ياهریوک  مامت  رد  فاصنا ، هدروخ  كاخ  ياه  هچوک  سپ  هچوک  مامت  رد  دنوش  یم  ریزارـس  اهدور ،
.دننایورب ار  رون  ياه  هقاس  یکیرات ، ناقفخ و  بادرم  رد  ات  دنریگ  یم  نایرج  اهدور  .يرادن 

رد ملظ ، روآ  مهو  توکس  دنکشب و  ناشیاپ  ریز  رد  سرت ، تشحو و  ياه  هیاس  ات  دنریگ  یم  باتش  اه  هرطق 

.دـننک زیربل  يدازآ  شوخ  ِنینط  زا  ار  رهـش  هتفرگ  رابغ  ناج  ات  دـنور  یم  ناشورخ ، ياهدور  .درادرب  كَرَت  جاوما ، هدنزرـس  مطالت 
زیخاتسر اهورس و  یهاوخ  لالقتسا  ویرغ  زا  هدنکآ  نابایخ ، ِشوگ  .تسین  هناگیب  اه  هرجنح  ِساره  یب  ِدایرف  اب  رهـش ، ياهراویدورد 

.تساهرادیپس ِيوهایهرپ 

.دنبات یب  ندش  قیاقش  قوش  زا  اه ، هنیس  هرابود 

.دنوش یمن  ریوزت  بادرگ  ریسا  رگید  اه ، هناورپ  رادیب  نامشچ 
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غاد ياه  هظحل  اه ، تعاس  .دنهد  یم  هیده  يردارب  ینابرهم و  لگ  اه ، هلولگ  نیگمشخ  ِباهتلا  هب  باتفآ ، ِندش  ریگارف  يارب  یتح 
.دوش یم  کح  اه ، شرف  گنس  نهذ  رب  دبا  ات  هلال ، کی  خرس  دلوت  هظحل ، ره  رد  دنرامش و  یم  ار  رویرهش 57 

نارتوبک خرس  دهشم 

، نامسآ نارک  یب  یبآ  اب  ار  ناشیاه  لاب  ِيدیپس  هک  يا  هچیرد  دندوب ؛ يا  هچیرد  لابند  هب  تملظ ، ریـسا  ِياهرتوبک  هک  دوب  اه  لاس 
.ندوب اهر  ندوب ، دوخ  ِنآ  زا  هیبش  يزیچ  دوب ؛ روانش  زاورپ ، هیبش  يزیچ  ناشناج  رد  هک  دوب  اه  لاس  .دهد  ییانشآ 

ِداعبا رد  ار  زاورپ  دنلب  يایؤر  ات  دنتخاس  یم  یسفق  راب ، ره  .دندیمهف  یمن  ار  رتوبک  زاورپ  ِینعم  دادبتسا ، یگنـس  ياه  همـسجم  یلو 
لدب يراگنلو  چوپ  بالات  هب  ار  يدازآ  هوکـشرپ  هولج  ات  دنتـساوخ  یم  هناد  بآ و  ریـسا  ار  هدنرپ  اهنآ ، .دننک  ینادنز  نآ ، دودـحم 

.دننک

قیاقـش خرـس  ِغاد  سفق ، ياه  هلیم  درـس  رکیپ  رب  ناشیاه ، لاب  نینوخ  در  زا  راب ، ره  دـندز و  یم  رپ  لاب و  ییاهر  يارب  اهرتوبک ، اما 
.دییور یم 

تلادـع سونقق  رتسکاخ ، هرذ  ره  زا  ناش و  نوخ  هرطق  ره  زا  ات  دـندش ، یم  رتسکاخ  هرذ  هرذ  دـندیکچ و  یم  هرطق  هرطق  اـهرتوبک ،
.تشاد هراشا  يزوریپ  یباتفآ  راید  تمس  هب  ناشیاه ، لاب  دادتما  هک  یناوج  ياه  سونقق  دوش ؛ دلوتم  یهاوخ 

يادتبا هب  نارتوبک ، ِخرس  ِدهشم  زا  هک  ییاه  سونقق  دش ؛ ریگارف  درک و  عولط  اه  سونقق  نامه  هدرتسگ  هناش  زا  حبـص  ماجنارـس ، و 
.دندیسر زاورپ 
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یهوکنایم يدمحا  تاداس  همطاف  «/ دش نوخ  هلاژ  »

یب ات  زاورپ  هدامآ  لابکبس و  بل ، رب  یگدازآ  مایپ  کی ، ره  تشاد ؛ ار  قشاع  كدصاق  نارازه  ریوصت  دوخ  مشچ  رد  زور ، نآ  هلاژ 
.تیاهن

یب نونکا ، .دندوب  هدینـش  مواقم  ياهورـس  لاح  نابز  زا  اهراب  ار  راهب  هتـشرف  ندـمآ  امرـس و  وید  رمع  نایاپ  تیاکح  اه ، كدـصاق 
يور وید ، دندوب و  نامسآ  رد  اه  كدصاق  .دنزوریپ  دنشاب ، مه  اب  رگا  دنتـسناد  یم  .دندرک  یم  قشع  صقر  راهب ، يور  ندید  بات 

.تسا بلاغ  یهایس  رب  يدیپس  نیمز و  رب  نامسآ  هشیمه  هایس و  وید ، دندیپس و  اه  كدصاق  .نیمز 

اه كدـصاق  .دـیمد  هنیک  شتآ  اهنآ  رب  تفرگ و  ار  اـه  كدـصاق  .درب  ـالاب  ار  دوخ  گـنن  هب  هتـشغآ  هجنپ  هایـس ، وید  زور ، نآ  اـما 
.دنام غاب  ياضف  رد  ناشدایرف  نینط  نامز و  شوگ  رد  ناش  مایپ  اما  دنتفر ؛ اه  كدصاق  دندنام ؛ دیپس  اما  دنتخوس ؛

.دیکچ نیمز  رب  مولظم  کشا  نوچ  دش و  نوخ  هلاژ  زور  نآ 

« دییور هلال  »

دیشوج و شلد  ياه  همشچ  دیکرت و  شـضغب  دیـشک ، یهآ  دینـش ، ار  اه  كدصاق  مایپ  نیمز ، درک ، هدنز  ار  غاب  نیمز  نوخ  کشا 
.دیشک شوغآ  رد  ار  غاب  مامت  دوز ، یلیخ  دیشورخ و  دش و  بالیس  دیشوج ؛

کی نوچ  مواقم  دـحتم و  اهورـس ، ياه  هشیر  رد  هشیر  قشع ، شتآ  زا  دـندوب  خرـس  اه  هلال  .دـییور  هلال  غاب ، ياهورـس  مامت  ياـپ 
؛ دیزرل دوخ  رب  وید ، دیشک ! یم  دایرف  ار  راهب  غاب ، رسارس  راگنا  مجسنم ؛ مسج 
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.دید ار  نوخ  يزوریپ  هک  یتقو  درک ؛ اهر  ار  دوخ  فالغ  یب  ریشمش  دید ، نوگژاو  ار  شیوخ  تردق  تخت  جات و  هراب  کی 

« دش رارکت  البرک  »

.تشون خیرات  رد  هرابود  ییاروشاع  رویرهش ، .دش  رّرکم  يالبرک  ناریا ، غاب  هلاژ  زور  نآ 

.تسا یفاک  (ع ) نیسح قشع  زا  ندوب  زیربل  ندش ، ییاروشاع  يارب  .تسا  یفاک  ندوب  هلال  ندش ، ییالبرک  يارب 

رد نامز ، روضح  یب  دـندیبلط و  ناـمأوت  ار  يدازآ  یگدازآ و  دندیـشک و  داـیرف  ار  (ع ) ینیـسح بتکم  زور ، نآ  خرـس  ياـه  هلـال 
.دندیدرگ ناشن  هراتس  نایتوکلم  نیشن  مه  ناکمال ،

اه هلال  هک  ینعی  .دندوب  هدید  ار  شیوخ  ندـش  هناورپ  نتخوس و  ندوب ، عمـش  ینعی  دـندوب ، هدیـشچ  ار  قشع  نیریـش  دهـش  اه ، هلال 
.دبا ات  دنتیرشب ؛» لفحم  عمش  ادهش  « ؛ دندیواج هشیمه  ناگدنز  ادهش  سپ  دیهش ؛ دهاش و  دهش و  دندوب و  عمش 

یبعک یلعدمحم  / دیواج مان  دیهش ،

ِخرس ِبقل  هب  دوشب  ات  دوب  باریس  هنـشت  ِکشم  نآ  زا  دیاب  .درادن  ار  شخرـس  ِماج  ِسمل  ِتقایل  یتسد ، ره  تسا و  دوهـش  تداهش ،
.تفای تسد  شرویغ  ِبحاص 

.درک زاورپ  اهربا  ياپ  هب  اپ  ناوتب  ات  دیپس  دوب و  كاپ  دیاب 

.دننک باریس  شبان  بارش  زا  ار  وت  ات  یشاب ، نیرت  هنشت  يوش و  خرس  ِماج  نآ  هنشت  دیاب  ًالصا 

ياه تباقر  هچ  میظع ، ِینابرق  نیا  ِهار  رد  دنا و  هدش  حـبذ  اه  هلال  نیرت  خرـس  شا ، ینابرهم  تخرد  ِياپ  رد  هک  یبتکم  داب  نادواج 
! دنتفرگن رد  هک  یگنتاگنت 

.دور یم  نامسآ  هب  یناهنپ  يا ، هلفاق  راب ، نیا  و  ... 

.دنداد ناج  ناشسدقم  ِفده  ِياپ  هناقشاع ، دنداد و  رس  ار  حبص  ِتلود  ِدایرف  نکش ، نادند  نادنب  خی  نیا  رد  نانیا ،

! دندیشون تایح  ِبآ  زا  ییوگ  دندش و  تما  نیا  هدنپت  هشیمه  ِبلق  نانیا ،

ماـن هـک  میرادـنپن  سپ  .دـنتخادرپ  راـگدرورپ ، يدونـشخ  ربارب  رد  ار  لاـم  ناـج و  دـندز و  تـسد  گرزب  يا  هلماـعم  هـب  هـک  ناـنیا 
.دوش وحم  نیا ، زا  دعب  ياهزور  هفیحص  زا  ناشکرابم 
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تقیقح ِرتچ 

ردـقچ هلولگ  .درک  بذـج  دوخ  هب  ار  یکاـپ  تارذ  نیرت  لـالز  نامـسآ  مرگ ، ِزور  نآ  رد  دـش و  یم  کـیدزن  نیمز  هب  دیـشروخ ،
! دنوش شوماخ  اهدایرف  دنیآرد و  ياپ  زا  اه  تشم  ات  دیبوک  راوید  رد و  هبار  شدوخ 

درک و تکاس  ار  ریشمش  نوخ ، خرس ، ِلتقم  نآ  همادا  رد  مه  زاب  دش و  نادواج  شسدقم  ِياون  دروخ ، یبلق  هب  راب  ره  هک  يا  هلولگ 
.دوزفا خیرات  هتخورفارب  ِمیوقت  هب  ار  هزات  يزور 

نیا نامز و  نآ  سپ  .تفای  وشو  تسـش  ناج  هب  هک  ینیمز  هلال ، ناـبایخ  دـش و  يراـیبآ  نوخ  هب  هک  تسا  یبیکرت  رویرهـش ، هدـفه 
.دندناسر تابثا  هب  ار  البرک » ٍضرَأ  ُّلُک  اروُشاع َو  ٍموَی  ُّلک  ، » یلاوح نیمه  زا  ینادرم  دنتفای و  تعسو  نیمز ،

نامـسآ ات  زبس ، هچ  نابرهم و  ردتقم و  هچ  دینیبب  دش ، يرایبآ  امـش  نوخ  هب  هک  ار  یتخرد  دیرگنب  ییادخ و  نادیهـش  يا  دیزیخرب ،
! تسا هدرتسگ  تینارون  تقیقح و  رتچ  هتشارفارب و  دق 
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ادهش زور 

یتمعن اتیزر  / نوخ یلاها  اب 

هاتوک رگم  .دـسرب  وت  هب  ات  میقتـسم ، یطخ  يور  دـکچ  یم  ملق  زا  ینوخ  هرطق  الاح  مسیونب و  وت  زا  ات  منک  یم  رپ  ار  ما  هظفاح  مامت 
دای هب  تسا ، هتفرگ  ـالاب  مرـس  رد  وت  ياـنعم  خرـس  بت  هک  ـالاح  راذـگب  سپ  تسین ؟ میقتـسم  طارـص  هطقن ، ود  ناـیم  هلـصاف  نیرت 

! دیهش يا  مهد ، تکرح  متاملک  ناوراک  زا  رتولج  ار  تمان  هزین ، يور  ياهرس 

قیاقش راهب  رد 

دـندش و يراج  دوخ  نوخ  رد  ناراب ، يوزرآ  رد  هراومه  هک  نانآ  دـندومیپ ؛ تسود  قیرط  دـنتفگ و  قشع  مالک  هک  نانآ  رب  مـالس 
! نونجم ياهدیب  يا  نوخ ، یلاها  يا  مالس  دنهد ! تعسو  قیاقش  راهب  رد  ار  قشع  یخرس  ات  دندرک ، یط  ار  تایح  كانـشطع  تشد 

! تسا راوشد  ناتمّسبت ، یب  نتسیز  ردقچ  زورید ، هشیمه  نایانشآ  يا  .تسامش  نویدم  نونکا ، مطالت ، یب  لصف 

يدش زبس  خرس ، هچ 

هدـش توراب  اه  هژاو  همه  هک  يزور  دـنریگ ! یم  يزاب  هب  ار  تمظع  یتقو  وت ، هدـید  نابایب  ياه  ناوختـسا  ربارب  رد  میریقح  ردـقچ 
زورما ینک و  زاب  دوخ  نینوخ  هاگولگ  اب  ار  رهش  هتفرگ  يولگ  ات  يدش  زبس  خرس ، هچ  دندوب ،

ینادلگ يا و  هلال  یسکع و  ینآرق  نادعمش و  هنیآ 

تسا مولعم  مالک ، ناوختسا  كاخ ، رد  يوش  یمن  ناهنپ  وت  هن ،
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دوخ ییاهنت  يارب  هک  وت ، يارب  هن  هک  تسا  يا  هیثرم  توکـس ، نونکا  يدوب و  ادخ  قشع  ناوخ  همغن  اه ، کیلـش  یبرـس  دورـس  رد 
هک تسا  ینادرم  كالپ  ياناوخان  ياه  هرامـش  ندـناوخ  نم ، یعـس  اهنت  ما و  هتفر  ياه  ناوراک  رابغ  زا  هدـنام  اج  رخآ  مناوخ ؛ یم 

.ار یناشن  یتح  دندرب ؛ یم  دوخ  اب  ار  ناشزیچ  همه 

.تساه تشد  هانپ  یب  نارتوبک  هنایشآ  امش ، زا  هدنامزاب  ینهآ  ياه  هالک  الاح 

اه سیونریز 

نتخاب لد  لوغـشم  وت  دوب ، نتخادرپ  هشیدـنا  رد  ملق  هک  ییاج  نتفای ؛ وت  راک  تسا و  نتفاب  ملق ، راک  دیهـش ! يا  مسیونب  هچ  وت  زا  - 
.يدوب

.ندرم هدازآ  تداهش و  مسر  تسا  نیا  داد ؛ دهاوخ  ناشن  ار  تقیقح  هرهچ  هعطق ، نیرخآ  ات  دننک ، مه  هکت  هکت  ار  هنیآ  رگا  - 

يدابآدوواد هموصعم  / ناشود هب  هنییآ 

هثحابم زا  درـس  ینالوط و  ياه  بش  رد  امـش  .منک  یم  رورم  هسامح ، ياـه  هچوک  رد  ار  ناتخرـس  روبع  در  ما و  هداتـسیا  هاـگرد  رب 
.تسا هدنکآ  ار  ام  ناج  ناتسکیرات  هدنشخرد ، نینچنیا  رامش ، یب  ياه  باتفآ  ترایز  هب  نات ، یقرش  نامشچ  و  دییآ ؛ یم  اه  هلولگ 
.دنک یم  همزمز  كاخ  شوگ  رد  ار  ییاهر  دورس  هک  تسامش  ياه  ماگ  برغ ، یفرب  ياه  هوک  ات  بونج ، یجرش  ياهزیرکاخ  زا 

هک نانآ  زا  دنا ؛ هتشاذگ  تشپ  ِسپ  يدنلبرس  اب  ار  رطخ  رادم  هک  نانآ  زا  میوگ ؛ یم  يزابناج  ياه  نیمزرـس  ناشود  هب  هنییآ  زا  نم 
.دنا هدرک  رفس  هطساو  یب  ار  نامسآ  ياه  ماب  هک  ینارتوبک  دنوش ؛ یم  هدینش  اه  ناتسهوک  ناهد  زا  زونه 

تسام ندرگ  رب  زونه  ناتراختفا  كالپ 

غیتس رب  ار  ناتهاگن  تبالـص  هک  ماگنه  نآ  زا  اه ، هوک  .دـنا  هتخیوآ  ندرگ  رب  ار  ناتراختفا  ياه  كالپ  نطو ، ناـتخرد  دـیا و  هتفر 
.دندش امش  دیرم  دنتفایرد  قشع 
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.تسا هتخادنا  هکس  زا  ار  نیمز  ياه  لگ  هحیار  ناتدنخبل ،

، نامـسآ هک  ناـنچمه  دـنک ؛ یم  يراـج  شا  یمخز  ياـه  هنوگ  رب  ار  شیاـه  هناـخدور  شیوخ ، هشیمه  اـت  ناـتغاد ، هلاـچم  نیمز ،
رد دوخ  دـیا و  هتـشاذگ  ام  هب  ار  اهزور  نیا  ماجنارـس  یب  يوهایه  دـیا و  هتفر  .دـهد  یم  ناـمرف  نادواـج ، یندـیراب  هب  ار  شیاـهربا 

.دینک یم  هرود  ار  توکلم  ياه  هیناث  دیپس ، یتوکس 

! دیبایرد ارم 

.هکت هکت  ياه  لد  روبص و  ياه  هناش  زا  میآ ؛ یم  زبس  ياهدنبرس  ینوخ و  ياه  هیفچ  زا  نم 

هک وت  هب  يدیود ؛ ار  اهرادیپس  ّدر  يدبا ، یباتفآ  يوجو  تسج  هب  يدرک و  اهر  ار  نیمز  دولآ  كاخ  ناتـسد  هک  منک  یم  رکف  وت  هب 
.يداد حیجرت  یلاوح  نیا  نز  کمشچ  ياه  غارچ  هب  ار  تسدرود  ناراب  هراتس 

هرجنپ مزیخرب و  مهاوخ  یم  درادـن ، یمامت  ناراب  هک  رومن  ياهزور  نیا  تسامـش ، يرود  شوپ  هلعـش  نامیاه  مدـق  هک  اـهزور  نیا 
.میاشگب تا  يدیشروخ  نامشچ  تمس  هب  ار  هتفرگ  راخب  ياه 

.دنا هتسب  رمک  متراسا  هب  یگدوهیب ، ياهربا  هک  دیبایرد  ارم 

یجّیهم هبادوس  / تسا نهیم  نابساپ  تمان ،

.تسا روآدای  ار  وت  هرذ  هرذ  دزو ، یم  هک  وس  ره  هب  دیآ و  یمرد  زازتها  هب  ینهریپ ، نوچ  اهداب  رد  تمان ،

.یشاب نامنیمزرس  رهش و  نابساپ  وت  ات  میا  هتشون  اهربعم  اه و  هچوک  مامت  رب  ار  تمان 

.دنک یم  نهپ  اج  همه  ار  یگدنز  دروآ و  یم  افش  دوخ  اب  هک  تسا  یتشهبیدرا  ِناراب  تمان ،

هب مان  نیا  همانـسانش  رد  هک  نوخ  توراب و  داب و  ياهرفـس  زا  دـنا ، هتـسشن  مان  نیا  سپ  رد  هک  ینایاپ  یب  ياـه  هداـج  زا  وت ، ماـن  زا 
كاخ رد  ساره  یب  اهر و  زورما  رگا  میاه  سفن  .ما  هدرک  ادیپ  ار  دوخ  وت ،»  » هژاو زا  .ما  هدیـسر  اه  نامـسآ  هب  دنا ، هتـسویپ  خـیرات 

.تسوت مان  زا  دنا ، هدنز 

اه سفن  همادا  ناگدنام ، یقاب  ات  تشذگ ، شیوخ  شعن  يور  زا  تخیر و  كاخ  هب  ار  دوخ  هرطق  هرطق  هک  ییاحیـسم  ياه  سفن  زا 
.دننامن تصرف  یب  ار 
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يراد نایرج  خیرات  ياه  گر  رد  وت 

.تسا دنواشیوخ  ادخ  مان  اب  شمان  هک  دراد  نایرج  یسک  نوخ  خیرات ، ياه  گر  رد 

رون نُمی  هب  دنک ، یمن  تبیغ  يا  هظحل  ار  ینـشور  رگا  دیـشروخ  .دنا  هتـسُر  وا  رازم  هنیـس  زا  دـنا ، هداتـسیا  دـنلب  الاب  رگا  اه  تخرد 
.تسا هتسشن  هراظن  هب  ار  نیمز  اه ، نامسآ  رد  هک  تسوا  روضح 

.ینارگن ار  كاخ  ياه  هظحل  مامت  »(1) و  رِدَتْقُم ٍکِیِلم  ْدنِع  ٍقْدِص  ِدعْقَم  یف   » يا هتسشن  وت  دیهش !

هک نک  اعد  نک ؛ اعد  ار  تشونرسدب  نیمز  ریگب و  الاب  تسا ، دنوادخ  تسد  رد  هک  ار  تیاه  تسد  همهاو ! یب  دهاش  يا  دیهش ، يا 
.میرپسن یشومارف  هب  ار  وت  یگتخابکاپ  ثاریم  نک  اعد  .دنراذگن  اپ  وت  مان  تمرح  رب  نام ، یگِّرمزور  ياه  ماگ 

.مینکن تلفغ  يا  هظحل  ار  تمان  سیدقت  ات  مینامب ، گنتلد  دیاب  .دنهدن  داب  هب  ار  وت  یگنتلد  ضغب  نامراتفرگ ، ياه  هناش  نک  اعد 

میـسن ماشم  زا  ار  وت  نفک  یب  ياه  هدـیرب  هشیمه ، ات  نم  دـنراد و  دوخ  رد  ار  وت  نهاریپ  يوب  دـبا  ات  راز ، هلال  يایفارغج  نیا  ياهداب 
...مونش یم  اجک  ره  ياه 

تادوپ دازهب  / دننادرگ باتفآ  ياه  لگ  ادهش ،

هک دندش  تسود  ادخ  اب  ردق  نآ  ادهـش ، .دننادرگ  باتفآ  ياه  لگ  ادهـش ، .دـنرارکت  لباق  ياه  هژورپ  هکلب  دنتـسین ، هقیتع  ادـهش ،
، دوش تسود  ادخ  اب  سک  ره  .دندش  ییادخ  ات  دندز  مدـق  ادـخ  تولخ  طایح  رد  دنتـشادرب و  ادـخ  بیج  زا  ار  تداهـش  هژاودـیلک 

.دوش یم  دیهش  دنک ، يزاب  قشع  بوخ  رگا  دوش و  یم  دیمح  دومحم و  دوش ، یم  زیزع  ًالثم  دریگ ؛ یم  ییادخ  تافص 

دنوش یمن  وحم  نیمز  نهذ  زا  ادهش 

.یندیسوب ار  گنس  دیدرک و  ایمیک  ار  كاخ  امش  .درادن  انعم  امش  یب  نیمز 

.كاخ هب  هن  درپس ، رطاخ  هب  دیاب  ار  امش  .دیوش  یمن  وحم  نیمز  نهذ  زا  هاگ  چیه  امش 

.مینکن مگ  ار  هار  ام  هک  تسا  يا  هراتس  دیهش  ره  .دیداد  ناشن  ام  هب  ار  ادخ  هب  ندیسر  هداس  هار  رب و  نایم  هار  امش 

ص:78

.55 رمق : - . 1

هرامش 100 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 165زکرم  هحفص 97 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14437/AKS BARNAMEH/#content_note_78_1
http://www.ghaemiyeh.com


هبنش جنپ 

رویرهش 1386  22

ناضمر 1428  1

Sep.2007.13

ناضمر كرابم  هام  لولح 

عراز هبوبحم  / یگدنب تصخر 

هتسشن رظتنم  ار  یمالس  .هناقشاع  توعد  کی  یگنارک  یب  هب  دنا  هدرتسگ  ار  يا  هرفس  تباجا ! هنماد  تعـسو  هب  دنا  هدوشگ  ار  يرد 
نیرت هنابیجن  هب  دنا  هداد  تصخر  جاتحم ! ِوت  کی  نم و  کی  نیکـسم ؛ ِقشاع  کی  فیعـض ؛ دبع  کی  هدنب ؛ کی  يدـنمزاین  هب  دـنا 

! تسا هتفاین  ینغ  ناتسآ  نیا  زج  یهانپ  هک  یموصعم  هاگن 

تفرعم غولب  هام 

هک يا  هحفـص  .دنام  یم  هدوشگ  هام  کی  یلاس ، ناگدنب ، یگدنز  رتفد  رد  هک  يا  هحفـص  تسا ؛ تاقالم  یتوهال  هحفـص  ناضمر ،
هرکیپ رد  ناسنا  غولب  هام  ناضمر ، .دناد  یم  هثاغتـسا  نیرت  هنادجاس  ار  یهاشداپ  جوا  دراد و  تیمکاح  یگدـنب  شطع  نآ ، نتم  رد 

.دهد یم  نذا  ار  ناضمر  میرح  هب  دورو  هک  تسا  یسدقم  دیلک  نامه  تفرعم ، تسا و  تفرعم 
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اه تلیضف  تامارک و  عمجم 

هب ار  دوهش  زا  يا  هریجنز  هتسویپ ، مه  هب  قیاقد  نیا  هناش ، هب  هناش  ياه  هناخ  نیا  وت ، رد  وت  ياه  هچوک  نیا 

لاثمت زج  ار  وت  رد  وت  ياه  هچوک  ناوت  یم  ایآ  دوجو ، نیا  اب  .لماکت  ياه  هّلپ  اه ، هناخ  دنـشیاین و  ضبن  قیاقد ، .دـنا  هدـناشن  یّلجت 
رد اه  ناج  فّرـصت  زاس  هنیمز  دزاس و  یم  تیدوبع  لها  بیـصن  ار  شیوخ  رد  ریـس  هک  دـتمم  ماقم  نآ  تسناد ؟ ناضمر  ترـضح 

.تسا لئاضف  اه و  تمارک  همه  عمجم  هک  لازیال  هام  نیا  رب  مالس  .دوش و  یم  ییایربک  قیاقح 

! میبایرد ار  ناضمر  ِلیئربج 

، ناسنا ره  لد  رد  ارح ! هزور  لهچ  هسلخ  رد  لیئربج  هک  نانچمه  دراد ؛ هنال  اهرحس ، رتسب  رد  ناضمر  دیـشروخ  حبـص ! ناگیاسمه 
غالبا ار  مدرم  ياه  لد  تثعب  تلاسر ، ِنیمالا  حور  نوچ  ناضمر ، يرادـیب ؛ تکرب و  هام  لولح  اب  کـنیا  دراد و  تنوکـس  يربماـیپ 

، ینـشور هب  ار  ناضمر  لـیئربج  رگا  میرادـن ؛ يا  هلـصاف  ندـش ، ربمغیپ  اـت  هزور ، یـس  لاـجم  نیا  رد  هک  میـشاب  شوه  هب  .دـنک  یم 
.میبایرد

یتمعن اتیزر  / بوبحم توعد  هب  کیبل 

شیب يرتسکاخ  مناج ، هناورپ  زا  منک ، یم  هاگن  هک  هتشذگ  هب  .ما  هتسکش  هانگ  شتآ  هب  ما ، هتـسب  لزا  زا  وت  اب  هک  ار  يدهع  اهلاراب !
هک ممـشچ  هب  ناشچب ؛ محراوج  اضعا و  هب  ار  هزور  توالح  تسا ، ندش  زاب  هب  ور  نامـسآ ، ياهرد  هک  نونکا  .تسا  هدنامن  اج  هب 
هک ياشگب  رد  .تسا  هدرک  وت  يوب  مامـشتسا  زا  دیماان  ارم  هانگ ، هنهک  مخز  يوب  هک  دونـشن ؛ ار  وت  زج  هک  مشوگ  دنیبن و  ار  وت  زج 

! بونّذلا راّفغ  ای  يا ، هدرک  متوعد  دوخ  وت  هک  ما  هدروآ  زاب  متسه ، هچنآ  ره  وت ، ینامهیم  رد 

قیفوت تساوخرد 

ار ام  میبایرد و  ار  تقیقح  یگـشیمه  حبـص  ینـشور  ات  امرف  لزان  نامبلق  هب  يرون  يا ، هدومرف  لزان  ار  نآرق  هک  ماّیا  نیا  رد  اهلاراب !
هتفایرد و ار  نآ  هتسیاش  بتارم  هک  هد  رارق  یناسک  نوچمه  زامن ، رد 
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هک سک  نآ  هب  ات  امرف  اطع  یقیفوت  .دننامـسآ  تفه  يایوپ  ناگیاسمه و  يایوج  هک  نانآ  دنناگدنراد ؛ هگن  ار  نآ  بناوج  ناکرا و 
.میدنویپب هدیرب ، ام  زا 

بر ای  يروآ ، یم  اج  هب  ینک ، هدارا  ار  هچ  ره  وت  هک  نادرگ ؛ راوازـس  يا ، هدرک  هدعو  تناتـسود  يارب  هک  یتمارک  هب  ار  ام  اهلاراب !
.نیملاعلا

زادنا كاپ  نآ  رب  هدید  سپ  لّوا و  وش  كاپ 

هک مراذـگب  یبش  زور و  میرح  رد  اپ  منیـشنب و  هدولآ  ياـه  تسد  اـب  يا ، هدوشگ  وت  هک  يا  هرفـس  رب  هک  مراد  نآ  زا  مرـش  اـهلاراب !
.تسا تمحر  رکذ و  ناگتشرف  هاگ  هسوب 

رب رس  لحاس ، یب  ییایرد  زا  هتسخ  ياه  جوم  نوچ  ات  میوش  یم  وت  دای  مزمز  رد  ار  هانگ  هایس  نهاریپ  یهلا !

، مشک یم  شود  هب  دوخ  مالـس  نیلوا  رد  ار  یظفاحادـخ  نزح  هاـم ، نیا  هب  مدورو  يادـتبا  زا  هچرگ  .مروآ  دورف  وت  شمارآ  كاـخ 
.یتسه هک  هچنآ  زا  هن  تسه ، هدوب و  متسه  هچنآ  زا  نم  فوخ 

یگدنب تئرج  دیما و 

نذا مرادرب و  تلجخ  زا  رـس  ات  مرادن  راب  هلوک  رد  كاشاخ ، راخ و  زج  نونکا  ما و  هدیـسر  وت  هب  ات  ما  هداهن  رـس  تشپ  ار  هام  هدزای 
.منک بلط  تتبحم  میرح  هب  لوخد 

.ینک اطع  نم  هب  هراب  رگید  ار  یگدنب  تئرج  یشاب و  متمادن  کشا  رادیرخ  ات  متسیا  یم  وت  مشچ  ياه  هزاورد  تشپ 

ون هم  ساد  مدید و  کلف  زبس  عرزم  »

ورد ماگنه  دمآ و  شیوخ  هتشک  زا  مدای 

دیمد دیشروخ  يدیتفخب و  تخب  يا  متفگ 

« وشم دیمون  هقباس  زا  همه  نیا  اب  تفگ :

اه سیونریز 

هدجـس قیال  دییایب  دـنا ؛ هدـمآ  ناسنا  یگدـنب  ياشامت  هب  یکیدزن ، نیمه  رد  هک  میونـش  یم  ار  ناگتـشرف  سفنت  يادـص  کنیا ، - 
! میشاب کئالم 

.تسا تیصعم  سأی و  هلیپ  زا  وا  جورع  حور و  هناورپ  نتفرگ  لاب  ناضمر ، - 
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يدمحم سابع  / تشهب زبس  ياهزور  زا  رت  بوخ 

.تشهب زبس  ياهزور  زا  رت  بوخ  تسا ؛ بوخ  ندوب  وت  اب  ياهزور 

ار اه  تشونرـس  همه  دوش  یم  وت  اب  .منک  یم  سح  ار  دنوادخ  متـسیا ، یم  هک  وت  هناتـسآ  رد  مراد ! تسود  ار  تندـمآ  رطع  ردـقچ 
.دنتشونرس ندروخ  مقر  ياه  بش  وت ، ردق  ياه  بش  هک  مراد  نیقی  نم  .درک  ضوع 

قوش هب  بش ، ياه  همین  منیشنب و  تیاهراطفا  راظتنا  مشچ  هرابود  ات  یسرب ، رتدوز  مراد  تسود  منک ، یم  سح  ار  وت  رطع  هک  یتقو 
! یشاب هدمآ  وت  هک  یتقو  دوش ، یم  رت  نیشن  لد  ناذا ، يادص  ردقچ  .موش  رادیب  رحس 

هناتـسآ رد  هک  منک  یم  ناـمگ  دوش ، یم  هک  راـطفا  عقوم  زور  ره  .منک  یم  ساـسحا  ار  تشهب  يوب  مونـش ، یم  هک  ار  اـنبر  يادـص 
.مشورف یم  رخف  تانیاک  هب  مراد  ما و  هداتسیا  تشهب 

...ییآ یم  هک  یتقو 

.منک زاورپ  گنرد  یب  متفه ، نامسآ  ات  مناوت  یم  وت  اب  .منک  یم  ریهطت  یهانگ  ره  زا  ار  نتشیوخ  وت ، اب 

.يرب یم  دنوادخ  ینامهم  هب  ارم  ییآ ، یم  هک  یتقو 

! ندوب ادخ  نامهم  دراد  یقوش  هچ 

! ندش رت  لابکبس  اه  هدنرپ  زا  دراد  یقوش  هچ 

.ار مالسلا  مهیلع  تیب  لها  هنامیمص  ياه  هرفس  رطع  یهد ؛ یم  ار  تشهب  ياه  غاب  رطع  وت ،

ار شنتفر  يوب  .مونش  یم  ار  شا  هنابیرغ  ياوجن  بش ، ره  .يروآ  یم  تدوخ  اب  مه  ار  (ع ) یلع تاجانم  يادص  ییآ ، یم  هک  یتقو 
.منک یم  سح 

.درک دنهاوخ  همزمز  کشا  رد  ار  شمان  اهراشبآ ، همه  مکی ، تسیب و  بش 

تکرب ات  دـنا  هدـمآ  اه  هتـشرف  اما  دـناوتن ! راب  نیا  شاک  دـنزرلب ! مجلم  نبا  ناتـسد  راب ، نیا  شاک  منک  یم  اـعد  .مراد  یبیجع  سح 
.میوش یم  شوپ  هایس  وت  نم و  مه  راب  نیا  .دننک  عییشت  ناشیاه  هسوب  يور  رب  ار  نیمز 
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يداب تهزن  / تفر دیاب  هام  لابقتسا  هب 

؛ دوب هداد  ار  ناضمر  هام  لوا  بش  رد  هوکشاب  یتفایض  هدعو  ناینیمز  هب  دنوادخ 

نامـسآ رد  دندیـشک و  یم  دـق  ناشیاپ  هجنپ  رب  نامدرم ، درک و  یم  ناهنپ  بش  راد  کلوپ  رداچ  تشپ  ار  دوخ  هام ، رغال  لـاله  اـما 
.دندید یمن  ار  هام  دندناخرچ و  یم  مشچ 

.دنتشگزاب ناشیاه  هناخ  هب  دندرک و  شومارف  ار  ینامهیم  دندش و  هتسخ  راظتنا  زا  یهورگ ،

.دوش مولعم  ینامهیم  زور  ات  دندنام  هام  هار  هب  مشچ  رگید ، یهورگ 

.دندید ناشلد  نامسآ  رد  ار  هام  بش  نآ  ...دنورب  نآ  زاوشیپ  هب  ینامهیم  دعوم  زا  رتدوز  دنتفرگ  میمصت  موس  هورگ  اما 

دروخ دیاب  ار  رون 

.دنتفاتش یم  ینامهیم  يارب  زاب ، ياه  ناهد  یلاخ و  ياه  تسد  اب  هنسرگ ، نامدرم 

.دسرب اهنآ  هب  يزور  قزر و  زا  يرتمک  مهس  دنسرب و  رید  دندیسرت  یم 

.دنروخب رتشیب  دنبایب و  هرفس  رس  يرتشیب  ياج  ات  دنتفرگ  یم  تقبس  رگیدکی  زا 

.دوبن یندروخ  كاروخ و  زا  يربخ  چیه  دوب ، یلاخ  ادخ  تفایض  اما 

.دنتفر هنسرگ  دندمآ و  هنسرگ  دنتشگزاب ؛ دنتشذگ و  هرفس  طسو  زا  دنتشاد ، بآ  نان و  هب  تداع  هک  اهنآ 

.دش تولخ  ادخ  ینامهیم  هرفس  رود 

.دندوب هدمآ  رون  لابند  نان ، ياج  هب  هک  دندنام  ییاهنآ  طقف 

.دش نشور  همقل ، نامه  تکرب  زا  ناشدوجو  دنتشادرب و  رون  يا  همقل  دنتسشن و  هرفس  رس  سپ 

یجّیهم هبادوس  !/ ادخ هام  مالس ،

ادخ هام  نیمز ! لها  يا  دوش : یم  ریگارف  اه  لد  رد  نامسآ ، يادص  دنز و  یم  وسوس  هدیـسر ، ون  لاله  ناوارف ، همه  نیا  ياه  ماب  رب 
.دیسر ارف 
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یم دـلوتم  ون  زا  اه ، نآرق  ...دـنریگ  یم  رـس  زا  ار  اه  هداجـس  .دـنناکت  یم  هلاس  کی  توکـس  زا  ار  اـه  نهاریپ  دـنزیخ و  یمرب  همه 
.ینامسآ ياه  هدئام  گنر  غیرد ، یب  كربت  گنر  يدنوادخ ؛ مزب  گنر  دنریگ ؛ یم  رگید  گنر  اه  هرفس  .دنوش 

: دنیآ یم  تمحر  هاگرد  هب  نانز ، سفن  هتفرگ ، وضو  ياه  لد 

تشهب ناتسب  میدید و ز  وت  طخ  هزبس  »

« میا هدمآ  هایگ  رهم  نیا  يراکبلط  هب 

یم شیور  هب  رد  قوش ، شوغآ  اب  هک  شاب  دـهاش  .میا  هدرک  وراج  بآ و  وت ، ِناضمر  ندیـسر  راظتنا  رد  ار  اهربعم  مامت  ادـنوادخ !
.راذگن یلاخ  ار  نامیاه  تسد  ياه  هرفس  سپ  مییاشگ ؛

میدوب تگنتلد 

نت هب  يراگتسر  دیما و  نهاریپ  ور ، شیپ  ياهزور  مامت  دنسر ، یم  وت  هب  هتـسخ  ياه  میوقت  هک  یتقو  .دوبن  راشرـس  ناوت  یمن  وت  زا 
.دنشک یم  شود  هب  ار  تشونرس  نیرتابیز  يوزرآ  تیاهزور ، یگتسجخ  وت و  مان  ناماد  هب  تسد  اه ، هظحل  دننک و  یم 

میاه سفن  همه  ات  رت ، هتسهآ  وش ؛ در  میاهزور  زا  هتسهآ  هدب ! روبع  نم  زا  یمارآ  هب  ار  تا  هناقـشاع  ياه  هیناث  یهلا ! مسوم  يا  هآ ،
مه ار  نامـسآ  موش و  اـهر  اـه  یگّرمزور  يریگ  نیمز  زا  زیگنا ، حور  یثکم  رد  تراـنک ، رد  اـت  دوش ؛ زیربل  وت  ساـفنا  ياحیـسم  زا 

.منک هبرجت 

اپ تسد و  مهار ، هب  مشچ  ِلد  تندـمآ ، هرابود  ناتـسآ  رد  زورما  هک  مدوب  گنتلد  نانچ  نآ  ار  تندوبن  لاس  کی  ناـبرهم ! هاـم  هآ ،
.تسا هدرک  مگ 

...دنا هتفر  مدای  زا  همه  اه  هژاو  میوگب ؟ دمآ  شوخ  ار  وت  هنوگچ 

...تسا هتفرگ  رس  زا  ار  دوخ  هام ، يا و  هدش  زاغآ  وت  .دراد  يرت  نیگنر  ياه  هراتس  بشما ، ِنامسآ 

موش كاپ  ما  هدمآ 

«. ِیلَمَا َطََسب  َكُدوُج  یهِلا  »

.نادرگنرب یلاخ  ار  میاه  تسد  تسا ؛ هدرک  لصو  هاگرد ، نیا  هب  اورپ  یب  هناخاتسگ و  ارم  وت ، نیریش  ياه  هدعو 
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نم رب  رگید  راب  هک  ما  هدمآ  .ینک  باجتسم  میارب  ار  میدق  ياه  هدشن  تباجا  مامت  ناضمر ، وترپ  رد  ما  هدمآ 

.يراذگب تنم 

نمادـکاپ و هاـگ ، نآ  یـشکب و  مرـس  رب  ار  ترهم  ياـه  تسد  وـت  منیـشنب و  تیور  هبور  زاـب  هاـنگ ، همه  نیا  مغر  هب  هـک  ما  هدـمآ 
.تسوت دبا  ات  لزا  هدعو  نیا  مدرگزاب ؛ تشونرس  يوس  هب  هدوشخب 

« ...ِراّنلا َنِم  ِیتَبَقَر  ِكاکَِفب  َّیَلَع  َّنُم  »

نایبیبح هّللا  حور  / ناضمر شوخ  يوب 

.ادخ یگدنب  شخب  حور  هحیار  تاجانم و  زیگنا  لد  ياه  هفوکش  میمش  نآرق و  شوخ  يوب  دیآ ؛ یم  ناضمر  يوب 

هب ار  تقیقح  نیا  هاگ  چیه  نم  یلو  هدنشخب ؛ فوطع و  ناراک ، هنگ  رب  ینابرهم و  فوئر و  ناگدنب ، رب  هک  يدوب  هدومرف  ادنوادخ !
.مدوب هتفاینرد  نونکا  یبوخ 

ای روفغ  اـی  میظع ، اـی  ُّیلع  اـی   » یتوـکلم يادـن  ناـهگان ، هک  مدوـب  رو  هطوـغ  وـت ، زا  يرود  راز  نجل  تلفغ و  بادرم  رد  نم  يرآ !
.دش نومنهر  ناضمر  لالز  رثوک  هب  دروآ و  دوخ  هب  ارم  میحر ،»

ناضمر هزجعم 

قمع رد  ار  تایح  بآ  ياکنخ  امرگ ، جوا  رد  هاگ  چیه  يدوب ؟ هدرک  سح  ار  راهب  هنوگ  نیا  ناتسبات ، لد  رد  هاگ  چیه  نونک  ات  ... 
؟ يدوب هدرک  هبرجت  ار  یتشهب  رثوک  زا  هن ؛ هک  اه  بآ  نیرت  لالز  زا  ندش  باریس  یگنشت ، تیاهن  رد  ایآ  يدوب ؟ هتفای  تدوجو 

ناـضمر هزجعم  نیا  .يدرک  سمل  ار  نآ  تدوجو  همه  اـب  راـب ، نیا  يدوب و  هدیـسرن  هزجعم  نیا  كاردا  هب  نم ، نوچ  زین  وـت  دـیاش 
.تسا

!؟ دیشک شوغآ  رد  ار  ایرد  دوش  یم  رگم 

.منک هچ  مناد  یمن 

!؟ تفر ناراب  لابقتسا  هب  ناوت  یم  رگم  یلو  میایب ؛ تلابقتسا  هب  دهاوخ  یم  ملد 

!؟ دیشک شوغآ  رد  ناوت  یم  ار  ایرد  رگم  یلو  مریگب ؛ شوغآ  رد  ار  وت  مدوجو  مامت  اب  مهاوخ  یم 

رب ادخ  تمحر  هوکش  يا  اه ، لد  راهب  يا  يدمآ  شوخ  مروآرب : دایرف  مدوجو  قمع  زا  مهاوخ  یم 
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زج يا  هراـچ  هتفرگ و  رارق  میظع  یهوک  ربارب  رد  هک  مراد  ار  یکدوک  ساـسحا  اـما  ناـضمر ! يا  ادـخ ، یناـمهم  هاـم  يا  ناگدـنب ،
يادـخ يا  : » منک یم  همزمز  قـشع ، زا  راشرـس  یلد  اـب  هنوـگاوجن ، هتـسهآ و  طـقف  مرادـن ؛ وـت  تـمظع  ربارب  رد  تریح  توـکس و 

«. ساپس تیاه  ینابرهم  همه  رطاخ  هب  ناضمر !

هاتوک ياه  مایپ 

! داب كرابم  یهلا  تفایض  نیا  ناراظتنا  مشچ  همه  رب  ناضمر  شخب  حور  هام  ناج ، لد و  راهب  ندیسر  ارف  - 

.دز دنخبل  ناگتسکش  لد  ناگتسخ و  رب  دیسر و  ارف  رگید  راب  ناضمر ، هام  - 

نیدلاردب مظاکدمحم  / اوقت ِفافش  ِدادیور 

! دنشیور بسانم  ردقچ  اه  تسد  تسا و  هار  رد  شیاین  لصف  نیرتزبس 

! دنا يزیر  کشا  هدنزارب  ردقچ  اه  مشچ  دش و  دهاوخ  هدوشگ  تمحر ، ياهرَحَس  ياهرد 

.داد دیون  ردق  ياه  بش  یگناتسم  هب  ار  اهزور  نونکا ، مه  زا  دیاب 

.دنوش هتسش  شیاین ، مزمز  اب  ات  ار  اه  یگریت  دیروایب  .تسا  یناکت  هناخ  مسوم 

.تسا ناطیش  راّکم  رکشل  يور  هبور  نیرفآ  هسامح  ياه  « ثوغلا  » لصف

.میسرب اوقت  فافش  دادیور  هب  نآ ، رد  هک  تسام  حور  تاعاس  نیرت  نشور  حاتتفا ،»  » ياه بش 

تسرفب دورد  ینامسآ  هیده  نیا  رب  بایرد و  ار  برقت  شزرارپ  هعیلط  کنیا ، .دنونش  یم  ار  ناضمر  رطع  اه  هداجـس  نونکا ، مه  زا 
.نیشنب ناضمر »  » ِناوخ رب  و 

هداز حیبذ  هرطاف  / تسود یگیاسمه  ات 

! ادخ هام  نیرت  يراهب  دنک ، یم  یبات  یب  تندمآ  يارب  نامناگدید ، قایتشا 

! نامیا یلاها  ناج  توارط  يا  تسا ، هدش  زبس  ام  ناج  رد  وت  ِینامحر  هولج  نُمی  هب  يداش ، روش و  همه  نیا 

یم راشرـس  وا  تمحر  مارآ  ِیبآ  زا  دـنریگ و  یم  رپ  تسود  هناـخ  یگیاـسمه  اـت  ناـمیاه  لد  تا ، هنامیمـص  ياـه  هظحل  تکرب  زا 
.دنوش
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هب مییاشگ و  یم  هزمحوبا »  » دیپس ياهرحس  هب  ار  لد  هرجنپ  كاپ ! ياه  ترطف  جارعم  هام  يا  بان و  ياه  تلـصخ  شیور  لصف  يا 
هام دزیر و  ورف  نامحور  هدولآ  باوخ  ِنت  زا  يدنوادخ ، ِترفغم  ِناراب  ِزاجعا  هب  هانگ ، درز  ياه  گرب  ات  حاتتفا ؛»  » هراتس رپ  نامسآ 

.دنکلولح نام  هتسخ  ناج  رد  بوبحم ، اب  لاصو 

مدق شوخ  رفاسم 

ار ادـخ  مالک  ِرون  زا  ءزج  کـی  اـه ، بلق  هدوشگ  هرجنپ  يارب  شا ، هزور  ره  هشوت  رد  هک  باـتفآ ، تئیه  رد  تسا  هدیـسر  يرفاـسم 
نم کلئـسا  ینا  مهللا   » هخاش هب  ار  اه  تسد  ِتونق  تسا و  راشرـس  کئالم  ياه  لاب  ینـشور  زا  شیاهرحـس ، .تسا  هتـشاذگ  رانک 

ِگنهآ اب  ار  اه  لد  همه  تعاـس  هک  هلاـس  ره  مدـق  شوخ  ناـمهیم  ناـمه  تسا ؛ هدـمآ  ناـضمر  .تخیوآ  دـهاوخ  هاـهبأب ،» کـئاهب 
، قیاقد مامت  رب  دنک و  یم  كوک  ناذا  یناحور 

.دشاپ یم  یگدنب  شوخ  ِرطع 

.دناشن یم  ار  هام  يابیز  راسخر  اه ، هنیآ  ناگدید  رد  دیوش و  یم  ساسحا  ِتروص  زا  ار  نایصع  ِدرگ  هک  تسا  هدیسر  يرفاسم 

هچره هک  تکربرپ ، يا  هرفس  ياپ  نامدناشنب  دربب ؛ زاون  هدنب  رای  نآ  هنامیمـص  تفایـض  هب  دریگب و  ار  نام  یهت  ياه  تسد  ات  هدمآ 
.دنک یم  هولج  رت  هوکشاب  رت و  هدرتسگ  میراد ، یم  رب  همقل  تسود  هنامیرک  ناوخ  زا 

ناضمر هزجعم 

تدابع يابیز  ياه  گربلگ  هب  اـه ، مشچ  باوخ  هک  اـجنآ  اـت  تسا ؛ هدرک  زبس  ار  یگدـنز  ياـیاوز  ماـمت  ناـضمر ، ِيراـهب  هزجعم 
کی هظحل ، ره  رد  ناوت  یم  هاگ ، نآ  .دوش  یم  لدب  حیبست  ِینارون  ياه  هناد  هب  هناقـشاع ، ِكاسما  زا  راشرـس  ياه  سفن  و  افوکش ،

.دنک دشر  توکلم  يافص  نوماریپ ، ياوه  رد  زاب  ات  تشاک ، هنیس  يارحص  رد  ار  رکذ  نیرولب  هناد 

تسا یکیدزن  نیمه  رد  يراگتسر ،

یم الاب  شرع ، ات  لابکبـس ، دـشک و  یم  كرـس  تا  هنیـس  يانگنت  زا  هک  ییاوجن  نیرت  هداس  اب  ناوخب ؛ ار  ضحم  يایربک  نآ  کنیا 
«! برای برای ، برای ، : » دور
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، تیونعم ِياه  هچنغ  دوش و  یم  یط  ینافرع  یبش  ِکیراب  تصرف  رد  ههام ، رازه  دنلب  هار  هک  ار ، ردق  ِریظن  یب  ياه  بش  نادب  ردـق 
.دنوش یم  کیدزن  دوخ  نداد  لگ  لصف  هب 

ُتْرَْطفَأ َِکقْزِر  یلَع  َو  ُتْمُص ، ََکل  َّمُهّللَأ  : » دننک یم  دشر  ناذا  زبس  هظحل  رد  هک  اه  هژاو  نیرتابیز  اب  ناوخب ؛ ار  دوخ  میرک  نابزیم 
«. ُْتلَّکَوَت َْکیَلَع  َو 

رد هدناماج  ِياه  فرح  مامت  هک  ییاج  نامه  بوبحم ؛ اب  هطساو  یب  مالک  نیلوا  ياپ  رد  ایوگ  تسا ؛ یکیدزن  نیمه  رد  يراگتـسر 
«! َِکب ِّالا  ُعاطَتُْستال  ُهاجَّنلا َو  َِیل  َْنیَأ  ْنِم  : » دنسر یم  یگدنب  هناقداص  رارقا  کی  هب  ولگ ،

يریدن هیقر  !/ دیروایب غارچ  ًافطل 

رد ار  میاـه  مشچ  مهاوخ  یم  .منزب  ودرا  رون  هاـنپ  رد  یهاـگزاره ، منک و  رفـس  نشور  ار  هار  نیا  مهاوـخ  یم  دـیروایب ! غارچ  ًاـفطل 
.متفیب هار  هب  میوشب و  لالز  یفیط 

، یلاوتم ماج  یس  رد  ار  رون  مهاوخ  یم  دنرو ! هطوغ  هام ، نیرت  كربتم  هبذج  رد  هک  ییاه  بش  هب  مسرب و  فافش  ییاهزور  هب  دیاب 
.موش راشرس  فلکت  یب  هداس و  ياه  فرح  زا  ات  مشونب 

تسا گنت  تقو 

مربب و دومث  داع و  طول و  موق  زا  هدناماج  ياه  هناریو  هب  هرابود  ار  مدمجنم  حور  دیاب  نم  .تسا  گنت  تقو 

یم تیدـبا  هب  هک  ییاهدور  رد  ار  وا  بش ، ره  مناوخب و  یـسوم  فسوی و  حون و  هصق  شیارب  دـیاب  .مناشنب  ِلباب  هاـچ  ترواـجم  رد 
یمرب شنیرفآ  ییاغ  فده  تمـس  هب  ار  اه  مدق  نیلوا  موش و  یم  یهار  مراد  نم  دـیروایب ؛ غارچ  ًافطل  .مهدـب  دـیمعت  لسغ  دنـسر ،
نیرت هایس  ردکم و  ياه  هیناث  هک  اجنآ  مدنب ؛ یم  لیخد  رهش ، هزاورد  نیرت  یقرـش  هب  ار  مروک  توس و  ياه  مشچ  مور و  یم  مراد ؛

.دنا هدرک  دیعبت  ار  نکمم  مجح 

میظع ياـه  ماـن  مناـسرب و  هخاـش  نیرت  ناـبرهم  هب  ار  مناتـسد  یلاـخ  منک و  ریهطت  دـنوادخ ، ياـه  سفن  اـب  ار  میاـه  هـیر  دـیاب  نـم 
! مروایب نیمز  هب  ینامسآ ، ياه  هویم  لثم  ار  راگدرورپ 

شیاه سابل  میوشب ، ار  شیاه  تسد  یگداس ، رد  ناپوچ ، نآ  لثم  منک و  اپرب  دنوادخ  یلاوح  رد  ار  مدولآ  كاخ  رداچ  هایـس  دیاب 
.دیروایب غارچ  ًافطل  مربب ؛ مرگ  ریش  یمک  شیارب  منک و  هلصو  ار 
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يریما نیسح  / ادخ ینامهم 

درس خبطم  رد  مرخب و  لایخ  یتشم  هچوک ، رس  زا  مهاوخ  یم  .مدوجو  تارذ  يارب  ما  هتشاذگ  شیپ  اپ  ملد ؛ يارب  ما  هدز  الاب  نیتسآ 
.منک نشور  یقاجا  مناج ،

.موش ادخ  ینامهم  فقو  مدوجو  مامت  اب  مراد  تسود  موش ؛ هزات  مهاوخ  یم  .مزپب  ار  یگتسخ  ياپ  تشپ  شآ  مهاوخ  یم 

موش رولب  مهاوخ  یم 

.ینابرهم زا  هتخادنا  يا  هرفس  ندنکفا ، قوط  نتسسگ و  دنب  هنالاس  نشج  نیا  هرفس ، یب  ینامهم  نیا  نابزیم 

.ار كاخ  ار ، بآ  منیبب ؛ هناقشاع  ار  تادوجوم  زورما ، زا  مهاوخ  یم 

.دنرذگب منامیا  صولخ  زا  ماگنه  بش  اه ، هراتس  دننیبب و  میاه  گر  رد  ار  نامیا  شدرگ  خرس ، نایهام  ات  موش ، رولب  مهاوخ  یم 

ناضمر لحاس  رب 

ربخ ار  نامـسآ  تفه  ناربراب  .دروآ  یم  ناجرم  ؤلؤل و  جاوم ، يایرد  زا  یتسم ، رگنل  یب  یتشک  .دندرک  وراج  بآ و  ار  دهز  هچوک 
تاجانم هاگ  هک  دییاشگب  رد  ار  نارادیب  بش  يارـسناوراک  دننک و  یلاخ  ناضمر  تیدوبع  لحاس  رد  ار  رـشب  ياوقت  عاتم  ات  دـینک ،

.تاداع كرت  مسوم  تسا و  رشب 

ییآ یم  هام  اب 

نارفاسم زا  دـهد و  یم  هداج  بلق  شپت  هب  لد  دنیـشن و  یم  تسب  تسدالاب ، هداج  رد  ینامهم ، زا  ندـمآ  ربخ  لایخ  هب  ملد  كدوک 
دیـشروخ هک  ییآ  یمن  دیـشروخ  اب  یتسین ؛ ربا  هک  ییآ  یمن  ربا  اـب  ییآ ؛ یمن  داـب  اـب  .دریگ  یم  يراـسخر  هاـم  عولط  ربخ  قرـشم ،

.ییآ یم  هام  اب  هک  يرشب  ياه  یقشاع  راسخر  هام  وت  یتسین ؛

! ایب دیکشخ ؛ هام  ندمآ  هار  هب  ممشچ 
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اقآ یلع  ناولهپ  همطاف  / ادخ يوب 

.شرع يوب  تشهب ، يوب  دریگ ؛ یم  ادخ  يوب  زیچ  همه  ییآ ، یم  هک  یتقو  ناضمر ! ادخ ، هام  يا 

.دوش یم  متخ  ادخ  هرفُس  رس  رب  نتسشن  هب  اهراک  همه  ماجنارس  ییآ ، یم  هک  یتقو 

.شیالآ یب  اه ، هاگن  دنوش و  یم  هداس  اه  مالس  ییآ ، یم  هک  یتقو 

.دنرذگ یم  یگنشق  سح  اب  اه ، مدآ  یگنشت  یگنسرگ و  رد  اه  هیناث  ییآ ، یم  هک  یتقو 

هب اه  یهایـس  اهوهایه و  زا  يّرَفَم  .دنک  یم  لُگ  اه ، یگدنب  هچنغ  دوش و  یم  هدوشگ  اه  مدآ  نایـصع  رب  يدیما  هنزور  وت ، ندمآ  اب 
.ادخ يوس  هب  يزیرگ  شرع ؛ ناشکهک  يوس  هب  يزیرگ  دوش ؛ یم  ادیپ  رون  يوس 

.دریگ یم  ادخ  يوب  زیچ  همه  دنوش و  یم  ینامسآ  همه  دوش ، یم  زبس  اج  همه  وت ، ندمآ  اب 

عراز هموصعم  / تمحر لاجم 

.حیبست هب  تانئاک  نابز  هاگان  ندیخرچ  تسا و  لد  شزرل  ِهاگ  ناضمر ، هام 

.هداتفا وپاکت  هب  رتاهر ، یسح  بلط  رد  هک  يرادیب  نادجو  يارب  تسا  شهاوخ  سح  ِناروف 

اب هک  تسا  ینتفرگ  ناـماس  لاـجم  ناـضمر  هدـنام ، شیوخ  سفن  يداو  نادرگرـس  سوـه ، ساره و  ِراد  ریگ و  رد  هک  یـسک  يارب 
.دهد یم  تسد  اه  هسوسو  ِتوکس 

دیع زور  نآ  دوشن  هانگ  هک  زور  ره  : » دندومرف شیوخ  مالک  تغالب  رد  (ع ) یلع ماما  هک  تسا  دیع  شیاهزور  مامت  ناضمر ، ًالصا 
ياه لاس  نیا  یگنـشت  تمحر ، راس  همـشچ  زا  دـناود و  یم  ناج  ماشم  رد  ار  نارفغ  میمـش  ناتـسدیع ، نیا  رد  نداـهن  مدـق  .تسا »

.دناشن یم  ورف  ار  طوبه 

ادخ هدیزگرب  هام 

.دوبعم غیرد  یب  ششخب  تسا و  دباع  زجع  قلاخ و  يانغ  ربارب  رد  تسا  قولخم  زاین  رگید  راب  ادخ ، هدنب  هام  ادخ و  هام 

نآ دناهر ؛ یم  ار  کشا  هدنرپ  مشچ ، سفق  دپت و  یم  بلق  ینز ، یم  وناز  شتوربج  ربارب  رد  دـنیرفآ ! یم  یبیجع  طابترا  هچ  هزور ،
ینک یم  ساسحا  دکچ و  یم  دوبعم  هاگشیپ  رد  بیجع  یسح  منبش  هاگ ،
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اه و هتـشاد  يارب  ات  تسا  حور  هیفـصت  لاجم  هزور ، تسوپاکت و  رد  حور  دریگ ، یم  مارآ  مسج  یتقو  .يا  هدرک  كرد  ار  یقـشاع 
.دوش حتف  وا  تمه  هب  ییابیز ، بلق  هعلق  دنک و  يزیر  همانرب  شیاه  هتشادن 

.تدابع شباوخ  تسا و  حیبست  راد  هزور  ياه  سفن  یتقو  تفایرد ؛ دیاب  ار  نآ  ياه  هیناث 

.تسادخ هدیزگرب  هام  ناضمر 

يویدخ الهش  / ...يوش یم  هک  عورش 

دنریگ و یم  ار  زاینرس  دندنب و  یم  دهع  وت  اب  يرایـسب  .دننک  ادیپ  هار  تلد  رد  ات  دنوش  یم  راک  هب  تسد  همه  يوش ، یم  هک  عورش 
.دریذپ یم  ار  رون  رت  تحار  ناملد  راگنا  .دنهد  یم  رس  برای »  » همزمز تیادص ، مه 

، وت دربب ، مه  ناـمباوخ  رگا  یتح  میناـمب !؟ باوخ  میناوت  یم  هنوگچ  دروخ ، یم  ناـمبلق  هب  اـه  هظحل  تشپ  زا  هک  وت  هزاـت  ياوه  اـب 
.یهد یم  يزور  رون  نامیا و  اب  ار  نامبلق  ینک ؛ یم  حیبست  تدابع و  زا  راشرس  ینک ؛ یم  شیاتس  رون و  ار  نامیاه  سفن 

دنک یم  دنب  ینشور  هب  ار  نامیاپ  تسد و  ناضمر ،

.هدرک رپ  تیفاع  زا  ار  نامبیج  هدرک و  دـنب  ییانـشور  هب  ار  ناـمیاپ  تسد و  هدـمآ ، هک  تقو  ره  .دروآ  یم  افـص  شدوخ  اـب  هشیمه 
.دوش یم  هدناکت  شیاه  هناش  يور  زا  هانگ ، رابغ  دیآ و  یم  نوریب  یکیرات  ياهوتسپ  زا  ناملد  میونش ، یم  ار  شیاوه  هک  نیمه 

يدارمیلع هیسنم  / دیآ یم  تشهب  ناتخرد  يال  زا  قح  تمحر  میسن 

ياه سای  میمش  زا  تانئاک ، مامت  .تسا  دنلب   (1) ، «، ...ْنآرُْقلا ِهیف  َلِْزنُا  يذَّلا  ُناضَمَر  ُرْهَش   » یتوکلم يادن  شرع ، دنلب  ياه  هرانم  زا 
ناتخرد يایحا  یگدنز ، باوخ  زا  ندش  رادیب  نیا  دنوش و  یم  دـنلب  نامـسآ  هب  ور  اهرـس ، همه  هرابود  .دـنوش  یم  زیررـس  یتشهب ،

تعیبط راهب  رد  هدیشک  نازخ 
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، ییارحـص ياه  لگ  ندـمآرب  و  راهب ، نآ  نامیا و  صولخ و  ِگنرـشوخ  ياـه  هزبس  شیور  نآرق و  ِراـهب  نیا  دوش ؛ یم  روآداـی  ار 
.تسا یتسس  نوکس و  زا  رذگ  شبنج و  يوس  هب  ریس  ودره ،

هشیدنا و هب  نآ ، شزرا  رایع و  هک  نک  مبیـصن  ار  لد  هزور  شخب و  ییاهر  لمأت  رکفت و  یب  تدابع  دـنب  زا  ارم  هام ، نیا  رد  ایادـخ !
.تسا رکفت 

.رذب یب  تسا  یکاخ  و  جنگ ، یب  تسا  یجنر  هک  تسین ؛ ییاهب  ار  مکش  هزور  ایادخ !

(1) «. ِماعَّطلا ِنَع  ِنْطَْبلا  ِمایِص  ْنِم  ُلَْضفأ  ِماثَْالا  یف  ِرْکِْفلا  ِنَع  ِْبلَْقلا  ُمایِص  (: » (ع یلع ماما 

«. تسا ندروخاذغ  زا  مکش ، هزور  زا  رترب  ناهانگ ، هب  ندیشیدنا  زا  لد ، هزور  »

میرادیب حبص  عولط  ات 

.دشخب یم  ما  هتسخ  دبلاک  هب  هزات  یناج  ناضمر ، ناهاگرحس  رد  میوضو  بآ  هکِچ  هکِچ  ما و  هدنامن  باوخ  ادنوادخ !

ندرمش تدابع  میاه ، یکاپان  ندنازوس  هب  دنا ، هداد  متراشب  هک  ارچ  مرورـسم ؛ نم  دنک و  یم  لولح  تمحر ، ضیف و  زا  رپ  هام  نیا 
.هام نیا  رد  میاهاعد  ندشن  دَر  میاه و  باوخ 

ََکل َّمُهّللَا  ، » نامـسآ ياه  هتـسد  لگ  زا  هک  تسا  يرید  .مور  رتـالاب  ـالاب و  موش و  اـهر  ادـخ  روضح  رطع  رد  مزیخرب و  دـیاب  رگید 
.دنا هداد  رس  ار  ...انْمُص »

يرصیقریم قداص  دمحمدیس  / همانتوعد

ارم یـسک  راگنِا  .مرگن  یم  ملد  هناخ  هتفرگ  راـبغ  هرجنپ  رد و  هب  توهبم ، تاـم و  هک  تساـه  تدـم  .مرادـن  ار  سک  چـیه  میاـهنت ؛
.ما هدنام  نابرهم  هاگن  کی  ترسح  رد  درادن ! تسود 

هب ارم  دوب و  نامیا  توعد  تراک  نآ  رد  هک  دمآ  میارب  يا  همان  ینابرهم ، زا  ناهگان  مدوب ؛ ندش  هابت  لاح  رد  یهارمگ ، يامرـس  رد 
.دناوخ یم  راهب  ینامهم 
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راهب ینامهم 

میالم ياون  اب  يرحس ، میسن  دوش ؛ یم  لزان  نآرق  ناراب  نآ  رد  هک  يراهب  مدش ؛ توعد  راهب  ینامهم  هب  هام  کی  متسین ، اهنت  رگید 
.دزو یم  رحس  ياعد 

...میحَرای ُنمْحرای ، هّللاای ، درک : توعد  ارم  هک  ینابرهم  نآ  مان  هب  ریبک ، نشوج  سنج  زا  لگ  نارازه  اب  دراد  يردق  ناتسلگ 

متسین اهنت  رگید 

.دوش یم  ریثکت  راهب  شندمآ ، اب  دیآ و  یم  (ع ) نسح اریز  تسا ؛ نآ  مهدزناپ  راهب ، نیا  زور  نیرتابیز 

نابرهم هاگن  يوس  هب  ملد  هناخ  هرجنپ  .ما  هتـسش  ار  اهرابغ  ما ، یتاجانم  ياه  کـشا  اـب  تسین ؛ دولآراـبغ  ملد  هناـخ  رگید  راـهب ، اـب 
.متسین اهنت  رگید  ...تسا  زاب  مراگدرورپ 
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هبنش هس 

رویرهش 1386  27

ناضمر 1428  6

Sep.2007.18

رایرهش داتسا  تشادگرزب 

يریما نیسح  / ابابردیح هلاس  رازه  مخز 

هب ار  شیاه  هرطاخ  ندورـس ، تقو  هدولآ ، کشا  يا  هروطـسا  زا  هدـنامزاب  یمیدـق ، یقـشع  اب  يدرم  هلاسرازه ، ياه  مخز  اب  يدرم 
.دنارذگب تمالس  هب  یگتخابدوخ ، لاعفنا و  بالیس  زا  ار  شهانپ  یب  كدوک  نیا  رعش ، هتسخ ، ییوهآ  نوچ  ات  دریگ  یم  نادند 

غورد ایند ، هک  وگب  اهنآ  هب  نک ؛ ادـص  ار  تیاه  هرطاخ  گرزبردام  نک ؛ ربخ  ار  تیاشامت  يارب  هدیـشک  فص  ناکدوک  ابابردـیح !
.ناقشاع قد  هنییآ  تسا و  ناشیدنارهاظ 

.دنک یم  ندرکن  شومارف  نیرمت  دراد  وت ، زبسرس  تارطاخ  رد  هدیمخ ، دق  نسم و  تروص  اب  یکدوک  زونه  ابابردیح !

.درکن كاپ  هدید  باق  زا  ار  تلایخ  سکع  شهاگن ، هعرج  نیرخآ  ات  هک  ار  وا  ینکن  شومارف  ابابردیح !

.درادن تسود  ار  ناراکشومارف  ادخ ، وگب  تزبس  نماد  رد  نامارخ  ناکدوک  هب  ابابردیح !

نخس رایرهش 

.تسا زاین  گرم  زا  دعب  يوراد  شون  هشیمه  هنامز ، زان  دیآ ، یم  رید  هشیمه  نامز 

ندنام هدرک  نیز  بسا  وت ، یلو  .دراذگ  یمن  تحار  ار  ناتسود  یسراپ  لایخ  متسر  اه ، هرطاخ  بارهس 
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.هبرجت ملع و  یگرزب  هب  نتفر  ترطف و  یکدوک  رد  ندنام  يدوب ؛ رشب  ساسحا  تقیقح  رد 

.تسشن یم  رشب  كاپ  بلق  یکدوک  رب  اراوگ ، هداس و  يرعش  رد  تا ، یهلا  هشیدنا 

! يدوب هیاریپ  یب  يابیز  رایرهش  وت 

.يدوب نخس  رایرهش  وت 

؟ رعاش ای  بیبط 

تبرغ يا  هدازاتسور  يوزرآ  لثم  ادیـش ، یقـشاع  ترـسح  لثم  ناج ، هتفـشآ  یتقیرط  ریپ  یکدوک  تارطاخ  لثم  تسابیز ؛ یگدنز 
.نیشن

لثم ددرگ ، یم  شا  یناوج  حبـص  باتفآ  لابند  ملاع ، تارذ  نایم  رد  هک  يا  هدروخلاس  لثم  رعاـش ، یبیبط  لـثم  تساـبیز ؛ یگدـنز 
.ییاهنت هآ و  نهآ ، رصع  رد  يدرم  هاگن  رد  ظفاح  رعش  تهبا 

زیربت سمش 

زا ات  هدمآ  يا  هشیپ  قشاع  یـسودرف  .دنک  فینـصت  ار  ناج  نیا  كاخ و  نیا  ات  هدمآ  ینامهم  هب  يدرمریپ  ما ، ییاهنت  زیرکاخ  تشپ 
.دشاب منامزر  مه  تمه  يوگ  هصق  ات  هدمآ  ینابز  نیریش  يدعس  .دیوگب  رعش  یجیسب ، رکفت  متسر 

.ار متمه  ار ، مقشع  ار ، مگنفت  و  دیارسب ؛ ار  ما  يداهرف  هشیت  ات  هدمآ  هشیپرعاش  يدرمریپ 

.اه پوت  اه و  کنات  گرم  ياوه  رد  دشاب ؛ ما  هناقشاع  عامس    ِ سْمَش ات  هدمآ  زیربت 

.دنا هسامح  رعش و  قشع و  سنج  زا  شنادرم  هک  هدمآ  یکلم  رایرهش  زا 

يریدن هیقر  / ...دوبن ابابردیح »  » رگا

رعاش ار  وت  ابابردیح »  » .دـننک لولح  وت  رد  شیاه  لگ  اه و  همـشچ  اه و  گنـس  ات  ینک ؛ یم  بالق  ابابردـیح »  » رود ار  تیاه  تسد 
يادص ناراب ، ربا ، زا  ینهریپ  ریوصت  دـیآ ؛ یم  ریوصت  ینز ، یم  کلپ  نآ  رد  .یناسر  یم  لیـشآ  یگنادواج  هب  ار  وا  وت  دـنک و  یم 

.تسوت هتشذگ  همه ، نیا  ...و  ناکرتخد  هتسبانح  ياه  هجنپ  نذؤم ،
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.يا هدیشک  رس  ار  اه  قشاع  زاس  يادص  يا و  هتسیرگ  يا ، هدیدنخ  يا ، هدیود  نآ  رد  تسابابردیح ؛ تهاگداز ،

.يا هتفرگ  باق  نآ  رد  ار  تا  یگنارعاش  همه  وت  تسا و  هدرک  اتسور  رعاش  ار  وت  ابابردیح 

.درپس یم  یشومارف  هب  ار  تیاه  هناقشاع  نامز ، يدش و  یم  مگ  خیرات  رد  وت  دوبن ، ابابردیح  رگا 

.دیشوج یمن  فافش  لالز و  ناس  نیا  تا ، يرذآ  درت  ساسحا  يدیسر و  یمن  جوا  هب  دوبن ، ابابردیح  رگا 

درب اه  یکدوک  نیمزرس  هب  ار  ام 

.ینک تسارح  توافت ، یب  هنامز  نیا  دش  دمآ و  رد  ار  ام  هتشذگ  ات  يا  هداتسیا  ابابردیح  زارف  رب  نونکا 

؛ دروآ یم  یکدوک » ، » دزیر یم  اه  ماک  رد  یتقو  هک  حابم ، یتاغوس  تسا ؛ زیربت  رکش  نیرت  نیریش  ترعش ،

.میریگ یم  هانپ  ناشتیموصعم ، رد  هک  دنشنیرفآ  ینتشاد  تسود  تادوجوم  نیرت  تسم  ناکدوک ، و 

يریگب و باق  ام  ییاهنت  ياهراوید  يارب  ار  نآ  ات  يا  هدش  ینابرهم  نیا  هطساو  وت ، تسا و  دنوادخ  ینابرهم  زا  يا  هشوگ  ابابردیح ،
.دنادب شنابز  مه  یب  ياه  هظحل  دازمه  ار  وت  ددنخب و  ار  شیاه  مغ  ات  یناسرب  مومغم  بلق  نیرت  تسدرود  هب 

يدارم یلع  هیسنم  / رصاعم يارُس  نهک 

هخاش دناودب و  هشیر  یسراپ ، بدا  رعـش و  ناتـسراد  رد  ات  تفر  یم  هک  دوشگ  کلپ  ایند  هب  زیربت  رد  يدازون  یـسمش ، لاس 1285 
.دنارتسگب رنه  بدا و  نوگلین  نامسآ  هنهپ  رب  ار  شغیلب  يونثم  یعابر و  لزغ و  هخاش 

« ِنونفلاراد  » ات درک و  زاغآ  زیربت ، تاـضویف »  » و هدـحتم »  » هسردـم زا  ار  شا  يزومآ  ملع  يزیربت » تجهب  نیـسحدمحمدیس  داتـسا  »
حور ِياپ  تسد و  دوب و  هدش  يدنب  راگنا  یـسرد ؛ ياه  هلغـشم  لیـصحت و  غاد  همهمه  .دـناسر  بط  ياه  سالک  نیرخآ  و  نارهت ،

، ماجنارـس دیـشوک و  شناور  حور و  تماق  ییاهر  يارب  .درـشف  یم  مه  رد  تخـس  ار  نیـشن  گربلگ  هناورپ  نیا  رگـشدرگ  لاـّیس و 
زا تبابط  دیپس  يادر 
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رواـنهپ تشد  رب  مدـق  لـالز ، مارآ و  دیـشک و  سپ  اـپ  وراد ، و  لوسپک »  » و گنرُـس »  » یحاّرج و غیت  تخت و  تشپ  زا  دروآرد و  نت 
.درک ساسحا  ناوختسا  دنبدنب  اب  ار  یبدا  تذل  نافرع و  لالز  ياکنخ  داهن و  یسراپ  بدا  رعش و 

لالز رعش  هناد  هناد  ینعی  ابابردیح » »

، دوب یکی   » گنرکی ياه  هصق  يوس  ار  اه  لد  ناتسوب ، نیا  ياه  غاب  هچوک  ابابردیح .»  » هموظنم زا  دوش  یم  زیررس  ینیریش ، رَکِش و 
.دناشک یم  اه  هچب  دوبن » یکی 

.دنز یم  مدق  رایرهش »  » هموظنم نیا  هچوک  هچوک  رد  دناوخ و  یم  نیزح  درس و  ییاون  اب  نیبوچ ، یکََبل  ین  راگنا 

دنز و یم  رگید  يزاجعا  هب  تسد  ردام ، يور  ِقارف  زا  دوش ، یم  هحرش  هحرش  يرذآ ، تایبا  نیا  قلاخ  نیشن  جوا  حور  هک  هاگ  نآ 
؛ دنک یم  ریوصت  هنوگ  نیا  ار  مردام » ياو  يا   » هموظنم

تشذگ اه  هلپ  لغب  زا  زاب  هتسهآ  »

دوب شیوخ  رامیب  ِيزبس  شآ و  رکف  رد 

رس هب  هتخادنا  یلگ  لگ  زامن  رداچ 

(1)« دور یم  هچوک  لغب  نیا  زا  مخ  تشپ  اب 

مینزن تسد  رعش  هشیش  رب 

ییولیک راعـشا  ِسپ  زا  دیاش  .منادرگب  زورما  ِهایـس  رازاب  نیا  درِگادرِگ  مریگب و  تسد  رد  راطع  سوناف  مهاوخ  یم  تسا  یتقو  دنچ 
نارایرهش هک  سوسفا  : » یلو دوش ، تفای  يرایرهش  هوبنا ، هدش  پیات  ياه  هتشون  و 

(2) «. دنتفر همه 

هتوتیب تراجت  ای  ترهـش ، َعلَو  اب  بدا ، رعـش و  كزان  تحاس  رد  مینک و  لمأت  کین  رایرهـش ، هتفگ  نیا  رد  هک  دـشاب  یلاجم  دـیاش 
.لالز ِرعش  دکچ  یم  هناد  هناد  نامسآ ، زا  هک   ، تسین ملق  ماخ  ِرهوج  زا  تایبا ، نیا  مینک  رواب  مینکن و 

(3)« ...دوش یم  هداد  زیمت  نادب  یقیقح  رعاش  درک و  ادیپ  ار  نآ  ناوت  یمن  عُّنصت  هب  تسا و  یعیبط  تبهوم  رعاش ، دزن  رعش  حور  »... 
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یسراپ بدا  رعش و  زور 

یناما مثیم  / تسا یگدنز  رعش ،

قشع ياه  مدزاب  مد و  .رکفت  ياه  بادرـس  رد  تسا  تادوجوم  ياه  هشیر  اب  نتـسیز ، تسا ؛ یگدنرپ  زاورپ و  تسا ؛ یگدنز  رعش ،
«. تسا ررکمان  يونش  یم  هک  نابز  ره  زا   » دوش و یم  همجرت  فلتخم ، ياه  هجهل  هب  هک  تسا 

.دروآرد ادص  هب  ار  ناراب  گنز  دَوَدب و  اه  گرب  ُنب  رد  ات  دوش  یم  يراج  ییابیز  هلق  ياهریگ  فرب  زا  رعش ،

تسا و ندرک  رطخ  رهش ؛ نامـسآ  ریز  دوهـش ، باتفآ  ریز  تسا  توکـس  ياه  هیناث  اب  ندز  مدق  تسا ؛ یگدنود  تسا و  روش  رعش ،
ساسحا فاب  ْتسد  اه ؛ یگرمزور  يراج  رد  تسا ، لّیخت  هدروخن  تسد  ياهدـیراورم  دیـص  گـنلپ ؛ رپ  ياـه  هشیب  هب  ندرک  رفس 

.راک شومارف  ياه  مدآ  حور  یب  ریوک  رد  تسا 

ینشور بآ و  ناثراو 

راگزور رد  تسانعم  رهاوج  راد  تناما  رعاش ، .دشک  یم  ریوصت  هب  شنماد  رب  هتـسشن  ياه  هزیر  گنـس  اب  ار  اه  هکرب  تقادص  رعش ،
.یبلقت ياه  مشچ  هنوراو و  ياه  نیتسوپ 

زا تیناسنا ؛ دورف  زارف و  جنسامد  تساه و  ناسنا  تیاور  رعش ، .دنا » ینشور  درخ و  بآ و  ثراو  نارعاش ، »

.ناشنیرتدرس ات  اه  لد  نیرت  مرگ 
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رد هک  یشپت  زا  دراد : یمرب  سکع  هدروخاپ  ياه  هظحل  زا  تسد ، هب  نیبرود  دیآ ؛ یم  نابایخ  هچوک و  هب  اه ، مدآ  اب  هک  تسا  رعش 
.تساه هنیس 

یم ور  هبور  شا  یعقاو  دوخ  اـب  هنیآ ، رد  دـناکت و  یم  تسا ، قلعت  گـنر  هچ  ره  زا  ساـبل ، ددرگ ، یمرب  هناـخ  هب  اـه  مدآ  اـب  رعش ،
مگ موبلآ  ات  يروایب  شنوریب  ییاهنت  فافش  ياه  هیال  ریز  زا  يزادنیب و  راکش  باّلق  تسا  یفاک  تساه ؛ مدآ  اب  هشیمه  رعـش ، .دوش 

...دهدب تناشن  ار  تا  یکدوک  هدش 

یقشاع یمومع  ناوخارف 

هب تساـه  مدـق  توعد  ندـیرپ ؛ هب  تساـه  لد  توعد  ندـید ؛ هب  تساـه  مشچ  توعد  تسا ؛ ندـش  قشاـع  یمومع  ناوخارف  رعش ،
.ندیود

.يرامیب هن  رقف و  هن  ملظ ، هن  تسه ، نآ  رد  گنج  هن  هک  ییایند  دوهش  ینعی  نتشاد ؛ تسود  ینعی  رعش ،

.يوش انشآ  یتسه  هتخانشان  ياه  هریزج  اب  ات  دهدب  تروبع  بش  ياه  هّرد  زور و  ياه  هندرگ  زا  ات  دریگ ، یم  ار  تتسد  رعش ،

.يرابب ناراب  هدرسفا ، توهرب  رد  يراکب و  تایح  هدرم ، ياه  ناتسروش  رد  ات  دنک  یم  تا  هدنز  رعش ،

.نایرج خرس ، ياه  گر  هب  تواخس و  یهت ، ياه  تسد  هب  دهد ؛ یم  سفن  کشخ ، ياه  هیر  هب  رعش ،

! تمارک غارچ  ندش  هدنز  اه ؛ بلق  رد  تسا  یگدنز  غارچ  ندش  هدنز  رعش ،
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هبنشراهچ

رویرهش 1386  28

ناضمر 1428  7

Sep.2007.19

(ع) بلاطوبا ترضح  تافو 

نایبیبح هللا  حور  / رگید يا  هزات  غاد 

ترصن زا  همه  ناناملسم ، .تسا  هتفای  ییاهر  بلاط  یبا  بعـش  ياسرف  تقاط  ياه  لاس  زا  (ص ،) ادخ لوسر  هک  تسین  شیب  یتدم 
تاعاس نیرت  تخس  زا  یکی  هشیمه ، زا  رت  هتسکش  ییوگ  (ص ،) ادخ لوسر  اما  دننامداش ؛ كانفسا ، عاضوا  نآ  زا  ناشتاجن  یهلا و 

غاد ییوگ  وـت  .تسب  ورف  ناـهج  زا  مشچ  بلاـطوبا ،»  » شرواـی یماـح و  نیرت  گرزب  شیپ ، یتعاـس  .دـنارذگ  یم  ار  شیوـخ  رمع 
رهمرپ شوغآ  زا  يرود  یمیتی و  خلت  معط  هرابود  اه ، لاس  سپ  زا  مه  دیاش  دـش ! هزات  شیارب  هرابود  بلطملادـبع »  » شّدـج تلحر 

! دوب هدش  یعادت  شیارب  هّللادبع »  » شردپ

(ع) یلع بلق  توق 

هک يدرمریپ  داهن ؛ كاخ  رد  ار  بلاطوبا  شیومع  هدیجنر  فیحن و  مسج  هودنا ، زا  راشرـس  یلد  رابکـشا و  ینامـشچ  اب  ادخربمایپ ،
.دـیرخ ناج  رب  ار  رامـش  یب  ياه  جـنر  اه و  یتخـس  تفرگ و  راک  هب  شا  یهلا  تلاسر  وا و  هار  رد  ار  شتزع  وربآ و  راختفا و  همه 

یماـح و بلاـطوبا ، يادـخ  هک  كاـب  هچ  یلو  دراذـگ ؛ اـهنت  ناـیوج  هنیک  نانمـشد و  زا  یهوبنا  اـب  ار  شبوبحم  هدازردارب  نوـنکا ،
! تسوا نابیتشپ 
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یتبالص دیما و  نانچ  (ص ،) ادخ لوسر  ینامسآ  هاگن  رد  یلع  دروخ و  هرگ  یلع  دولآ  کشا  رابمغ و  هاگن  رد  ربمایپ  هاگن  ناهگان ،
.درک شومارف  ار  یمیتی  غاد  هک  تفای 

يریدن هیقر  !/ بلاطوبا رب  مالس 

میتی هک  مزمز  ناگداون  زا  يدرم  درک ؛ تسارح  فرگـش ، نآ  زا  داد و  ياج  دوخ  رد  ار  اه  هناربماـیپ  شا ، هناـخ  هک  يدرم  رب  مـالس 
هـشیپ ار  یتحلـصم  يا  هّیقت  هناموصعم ، دـندنام و  اه  جـنر  نیرت  قیمع  رد  هک  ییاه  تسد  تشاد ؛ ار  شنیرفآ  ياـه  تسد  نیرتزاون 

ات دوب  هدیرفآ  ادابم  ياهزور  يارب  ار  وا  ادخ  .تشاد  میظع  یتوافت  رگید ، ياه  تسد  تلاسر  اب  ناشتلاسر  هک  ییاه  تسد  دـندرک ؛
غـالبا هب  اـه ، میرحت  دـنیاشوخان  ماـحدزا  رد  ار  وا  اهدـعب ، دـناوخب و  جاودزا  هبطخ  هللادـبع ، هنمآ و  هـنادرد  يارب  هـک  دـشاب  یـسک 

.دنک قیوشت  شتلاسر 

.دریگب لاب  رپ و  ریز  ار  درت  ياه  سدقت  دشکب و  راصح  موش ، ياه  هسیسد  لباقم  رد  هک  دشاب  یسک  ات 

! دوبن رگید  هک  سوسفا 

.تسا نآ  نانامرهق  زا  نارمع  دراد و  رگید  یلصف  بعش ، هک  ارچ  دیسرن ! بعـش  هب  بلاطوبا ، ياه  تمدخ  زا  کی  چیه  هک  سوسفا 
، دندش راوخ  تسرپ ، هفارخ  ياه  هدوت  هک  یماگنه  دـش ، شهوکن  اشحف  یتقو  دـندش ، ریقحت  اه  سیدـنت  اه و  تب  یتقو  دـنا ، هتفگ 

، گرم هب  ور  ناکرتخد  شارخلد  ياه  هلان  زا  سپ  نیمز  هک  نامز  نآ 

؛ تخیوآ هبعک  رد  ار  نآ  دوب و  یحو  نارادمدرـس  هبناج  همه  هرـصاحم  شدافم ، هک  تشون  يا  هماندنگوس  شیرق  درک ، هزات  سفن 
هلیبق گرزب  تخـس ، ياهزور  بلاطوبا  نارمع ، تشاد و  یم  زاب  دیحوت  ناوریپ  اب  طابترا  هنوگ  ره  زا  ار  هکم  مدرم  هک  یتیعونمم  اب 

ار همه  سپ  تفرگ ؛ دهاوخ  گنت  وا  هب  دبایب  ار  یناملـسم  ره  شیرق ، هک  تسناد  یم  تسناد ؛ یم  ار  هسیـسد  نیا  ماجرف  مشاه ، ینب 
هرد رب  یلاب ، هتـسکش  رقف و  یگنـسرگ و  رد  دـنچ ، یلاـس  هک  ناـس  نآ  درک ؛ تظاـفح  ار  نآ  داتـسرف و  بعـش  هب  دروآ و  مه  درگ 
ارف رگید  يرفـس  يارب  ار  راب  تبیـصم  ياهزور  نارمع  بلاطوبا  اما  .دـیناهر  هنایروم  هزجعم  اب  ار  اـهنآ  دـنوادخ  تشذـگ و  نانیـشن 

اج فرگـش  یگوس  رد  ار  ربمایپ  داهن و  هار  رد  مدق  نوعرف ، لآ  نمؤم  فهک و  باحـصا  هدیقع  اب  فیدر  مه  ینامیا  اب  وا  دـناوخ و 
.تشاذگ
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تادوپ دازهب  / دیشروخ چوک 

یب زا  رپ  هک  ینارود  رد  .تشادـنرب  تسد  (ص) دـمحم تیاـمح  زا  بلاـطوبا  درک ، یم  دادـیب  هفطاـع ، یطحق  هک  تخـس  نارود  رد 
.تشاد یم  شتسود  نیریش ، ناج  نوچ  دنام و  رادافو  (ص ) دّمحم هب  وا  دوب ، ایر  ییافو و 

نودب دنک ؛ تیاده  تسار  هار  هب  ار  اه  ساد  جک  نهذ  ییاهنت ، هب  شدوخ  دیاب  .دریذپب  ار  دیـشروخ  تلحر  دـیاب  (ص ) دـمحم الاح 
«. ُهبْسَح وهف  هّللا  یلع  لکوتی  نَمو  « ؛ تسه ادخ  هک  تسا  صرق  (ص ،) دمحم ییایرد  لد  اما  یماح ؛

(ص) ربمایپ هودنا 

.دوش یم  هدرمژپ  اه  هظحل  شماگ ، ره  اب  دراذگ و  یم  رس  تشپ  ار  هنیدم  ياه  هچوک  سپ  هچوک 

تسا هدش  نفد  كاخ  ریز  نامسآ ، هک  دوش  یمن  شرواب  .دنیشن  یم  دنز و  یم  وناز  يربق  رانک  .دراب  یم  شا  هرهچ  زا  هودنا ، مغ و 
.هتخیر ورف  وا  مکحم  هاگ  هیکت  و 

.تشادن شتسود  هک  ینطو  زا  درزآ و  یم  ار  شحور  هک  ینطو  زا  دوب  ترجه  دوبن ؛ رفس  بلاطوبا ، گرم 

نابز رب  ار  شلایـس  درد  دوبن  رداق  یلو  درک ؛ یم  درد  شلد ، ياـه  هلیپ  .تشادـن  زاورپ  هزاـجا  یلو  دـنک ؛ زاورپ  تساوخ  یم  اـهراب 
.دنزب دایرف  دنک و  يراج 

يادـخ هب  ار  (ص) دـمحم تفر و  درک و  اهر  ار  ایند  هلیپ  .گنت  دوب و  هلیپ  شیارب  اـیند  تفر ؛ دـیرپ و  درک و  هراـپ  ار  هلیپ  ماـجنارس ،
.درپس دمحم 

روضح .دش  دنلب  ربق  رانک  زا  تفرگ و  رمک  هب  تسد  یلو  تشاد ؛ وزرآ  ار  نتسیرگ  ایرد  ایرد  (ص ) دمحم

.داد یم  فعاضم  يورین  وا  هب  گنشق ، سح  نیا  درک و  یم  سح  شدوخ  رانک  ار  بلاطوبا  یتشهب 
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هعمج

رویرهش 1386  30

ناضمر 1428  9

Sep.2007.21

هسنارف سرادم  رد  یمالسا  باجح  تیعونمم  نالعا 

هداز حیبذ  هرطاف  / ...یسارکومد باقن  تشپ 

امیپ و هراق  ياه  کشوم  زاورپ  رـصع  رد  تسا ، هدوسرف  ار  تیرـشب  یهاوخ  تلادـع  هرجنح  هک  هتینردـم  رابمغ  يوهایه  رد  کنیا ،
گنهرف ندـمت و  ياهزرم  يادـتبا  يدازآ ، یـسارکومد و  هک  يا  هنامز  رد  اه ؛ هراوهام  اـه و  هنیفـس  جارعم  هب  مدآ  لـسن  ِیـشوخلد 

!؟ دربب تراغ  هب  ار  وت  نامیا  بیس  يدازآ ، هنارّوزم  ِباقن  تشپ  دناوت  یم  یسک  هچ  دنک ، یم  یعادت  ار  يرشب  لیصا 

ناتسد رد  رشب ، قوقح  يدازآ و  دوش و  یهورگ  لایما  هچیزاب  هدیدرگ ، یهت  نامیا  توالح  ینیریـش و  زا  هک  ملع  سران  هویم  یتقو 
اوزنا هب  موکحم  هسردـم ، هتـسب  ياـهرد  تشپ  تراو ، میرم  ِتفع  مرج  هب  زین ، وـت  هاـگ  نآ  دـشاب ؛ هداد  ناـج  تسایـس  ِزاـب  هسیـسد 

! دش یهاوخ 

رب دوش و  یم  میدـقت  ریقف  هدزرامعتـسا و  ياهروشک  هب  هدـنگنج ، ياهامیپاوه  اه و  کنات  تشپ  رب  يروهمج  يدازآ و  هفحت  یتقو 
يدازآ دـهم  هک  يروشک  رد  زین  وت  دـنوش ؛ یم  هدـناوخان  نامهیم  زورک ، ياه  کشوم  قارع ، ناغفا و  ناـکدوک  ناـن  زا  یهت  هرفس 

یعّدم هراق  بلق  رد  دوش ، یم  هدناوخ  قَِرف  بهاذم و  نایدا و 

یهاوخ درط  هسردم ، هاگـشناد و  سرد و  زا  تا ، يرـسور  يدیپس  كاپ و  ناماد  ِهانگ  هب  ندوب ، ناملـسم  مرُج  هب  اهنت  اپورا ، ندـمت 
.دش

قح دنا ، هدرک  بالقنا  یـسارکومد  يروهمج و  يارب  ینامز  شنامدرم  هک  يروشک  رد  وگب  میارب  يوسنارف ! ناملـسم  رتخد  کنیا ،
؟ يریگ یم  سپ  زاب  هنوگچ  ار  تباختنا  ِيدازآ 
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اقآ یلع  ناولهپ  همطاف  / تراسا ماک  هب  يدازآ ؛ مان  هب 

راعـش هک  تسا  هدش  ییاهنآ  مشچ  راخ  تا ، يرـسور  .دـنمان  یم  شتـشهب  دـننک و  یم  گنر  دـنزاس و  یم  اه  سفق  يدازآ ، مان  هب 
.تراسا قطنم  دنقطنم ؛ نیرت  هایس  راداوه  یلو  دنهد ، یم  یسارکومد  يدازآ و 

ناشیاه تسایس  ياهدنب  تباجح ، .دنـساره  رد  ترکف  روعـش و  زا  اهنآ  .دنهاوخ  یم  ناشیاه  يزاب  بش  همیخ  کسورع  ار  وت  اهنآ 
ندش ریگملاع  ربارب  رد  یمکحتسم  ژد  وت ، باجح  .دزاس  یم  هتفـشآ  ار  ناشباوخ  دزیر و  یم  مه  رد  ار  ناشراکفا  دهد ، یم  بآ  ار 

.تساهنآ یناطیش  ياه  تسایس 

.دنا هدیشک  دنب  هب  ار  يدازآ  يدازآ ، مان  هب  يدازآ ، نایعدم 
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هبنش

رویرهش 1386  31

ناضمر 1428  10

Sep.2007.22

(س) اربک هجیدخ  ترضح  تافو 

عراز هبوبحم  !/ دوب هناهب  تراجت ،

قشع و زا  یحیرص  قیفلت  وناب ، ًالصا  هناقشاع ! اما  درک ؛ یم  تیادص  هنالقاع  هنالقاع ! اما  دوب ؛ هدش  قشاع 

، تسناد یم  بوخ  شیـشک  هکنآ  لاح  .تساوخ  يرای  هب  ار  وت  تراجت ، هناهب  هب  هک  ینک  یم  رورم  ار  اـهزور  نآ  يراد  .دوب  لـقع 
! تسا هدش  وت  قشاع  نمؤم ، يوناب  تسناد  یم  بوخ  .تسا  هتفایرد  لیجنا  زا  ار  تتلاسر  هدژم  هدیمهف و  ار  وت  زار  هجیدخ 

دوب ترانک  اج  همه 

شیاهنت شیرق ، نانز  .دوب  اـج  همه  رد  وت  ّرِـس  مه  رَـسمه و  .درک  یم  تا  یهارمه  اـج  همه  دوب و  تراـنک  اـج  همه  ریخ ! هب  شداـی 
، شدوجو درک و  يرپس  هوکش ، يرابدرب و  اب  ار  بعش  تخس  ياه  لاس  .وت  اب  یهارمه  رطاخ  هب  اهنت  دندرک ؛ ششنزرس  دنتشاذگ و 

!؟ دروآ بات  ار  شا  یلاخ  ياج  ناوت  یم  هنوگچ  ...ناگمه  هدننک  مرگلد  دوب و  ناناملسم  شخب  شمارآ 
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تسا هدش  هتسخ  رگید  وناب 

هناتسآ 65 رد  وناب  .درذگ  یم  هکم  هب  (ص ) ربمایپ تشگزاب  نمشد و  هرـصاحم  تسکـش  زا  هام  کی  طقف  .تسا  تثعب  لاس  نیمهد 
رد ییوگ  .درادـن  نیمز  هب  یقّلعت  شلد  رگید  .تسا  هدرک  فیعـضت  وا  رد  ار  نتـسیز  ناوت  نارود ، نیا  ياه  جـنر  اما  .تسا  یگلاس 

ربمایپ و هغدغد  اما  .دشیدنا  یمن  نتفر  هب  زج  اهزور  نیا  هجیدخ ، .تسا  هدز  مقر  دوخ  جورع  ناتسآ  رب  ار  ییاه  هرجنپ  بعش ، غولب 
.دراذگ یمن  شمارآ  يا  هظحل  دوخ ، زا  سپ  راگزور 

هودنا لاس 

ریدـقت درک ؟ دوش  یم  هچ  اما  مود ؛ تبیـصم  تسا  دوز  .دـش  هیثرم  مشاه ، ینب  لد  رب  بلاطوبا  يازع  هک  دوب  شیپ  زور  دـنچ  نیمه 
رس رب  ار  نزحلا  ماع  مود  لاب  ات  دور  یم  وناب  .دناسرب  وا  رواب  هب  ار  دوخ  رفـس  ربمایپ ، ياهزور  نیرتزیگنا  مغ  رد  وناب  هک  تسا  نینچ 

شدای .دشاب  هداد  یهاوگ  مالـسا  قح  رد  ار  وا  يردام  هشیمه  ات  شنارجه ، تبیـصم  ات  دور  یم  وناب  .دشاب  هدنارتسگ  ربمایپ  راگزور 
! داب هوکشرپ  شمان  زبس و 

یتمعن اتیزر  / تلاسر یماح  هجیدخ ،

ياه همغن  نیرخآ  راشتنا  رد  دـمحم  یـسپاولد  ياه  لاس  روآدای  وت ، چوک  گنهآ  هک  رون  هرهاـط  يوناـب  هجیدـخ ، يا  وت  رب  مـالس 
.تسا ینامسآ 

تورث هک  يدوب  وت  اهنت  دنراذگب ، اهنت  شیوخ  تلاسر  رد  ار  دمحم  ات  دندییاس  یم  ناش  یگنـس  لد  رب  هنـشد  ناّیکم ، هک  نامز  نآ 
، مالسا رطع  زورما ، ات  يدرک  مهرم  دمحم  بلق  ياه  مخز  رب  ار  شیوخ 

(، (ص ادخ لوسر  رب  ار  تنتفر  ياه  لاس  هک  دوب  تتایح  هرود  رد  وت  زیخ  باتفآ  دنخبل  نیا ، .دسرب  نامیاه  تسد  هب  خیرات ، سپ  زا 
.درک لّدبم  نازحالا ) ماع   ) هب

! تمحر يوناب  يا  داب ، وت  رب  ناگتشرف  دورد  مالس و 
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لوسر شخب  مارآ  هجیدخ ،

ینامهیم هک  يزور  دیـسر  یلو  دوب ؛ هداتـسیا  دوخ  ياپ  يور  (س ) هجیدخ ياه  هتـشاد  بلاطوبا و  يرای  و  (ع ) یلع ریـشمش  اب  نید ،
رمع راهب ، ( 65  ) درک و نفد  نوحُج »  » رد ار  رـسمه  نابرهم  روضح  هک  ماگنه  نآ  دش ؛ یط  دـمحم  رب  هجیدـخ  روضح  یب  ناضمر ،

.داد نایاپ  شفیرش  نهذ  تارطاخ  رد  ار  هجیدخ 

هظحل رد  وت  هدنـشخب  ياه  تسد  یهارمه  دوبن  رگا  هک  دلیَوُخ »  » رتخد هجیدخ  يا  داب ، وت  رب  ناگتـشرف  دورد  دـمحم ! شمارآ  هیام 
.دیسر یمن  شیوخ  غولب  هب  بلاط  یبا  بعش  رد  مالسا ، لفط  دیاش  يدمحا ، ینارون  تلاسر  هظحل 

« مالسا تقادص  ریزو  »

رواب تلاسر ، ياه  هرهلد  یبیشارس  رد  ار  دمحم  دروآ و  مالسا  هک  تسا  ینز  نیلوا  ریسفت  مالـسا ، خیرات  رد  وت  مان  هک  تسابیز  هچ 
.درک

مایپ نینچ  وت ، هناقـشاع  هرظنم  ياشامت  زا  لـیئربج  يدرب ، یم  ارح  راـغ  اـت  ار  رـسمه  ياـمرخ  ناـن و  یتقو  هک  سب  نیمه  وت  شاداـپ 
ار وت   (1)« هد تراشب  تشهب  رد  دجربز  زا  يا  هناخ  هب  ار  وا  ناسرب و  مالـس  شراگدرورپ  بناج  زا  هجیدخ  رب  دـمحمای ! : » هک دروآ 

يارب تقادـص » ریزو   » ار وت  مالک  کی  رد  قاحـسا  نبا  لوق  زا  هک  اـجنآ  تسا ، رت  شوخ  ناـگرزب  ناـبز  زا  وت  ریبعت  هک  مناوخب  هچ 
.دنمان یم  مالسا 

سیونریز

.دندوب هدروخ  دنویپ  شردتقم  ياه  هشیر  رب  تلاسر ، هانپ  یب  ياه  هخاش  هک  داب  (س ) هجیدخ رب  ادخ  تمحر  - 

ماع  » ار وت  چوک  لاس  هک  ماگنه  نآ  تسا ؛ یفاک  تقارف  رد  دـمحم  یتقاـط  یب  وت ، یبوخ  فصو  يارب  تشهب ، يوناـب  نیرتهب  يا  - 
.دندیمان نزحلا »
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نیدلاردب مظاکدمحم  / ربمایپ هودنا 

متام هنوگچ  هک  تسا  هدنام  نیمز ، .دنیوگ  زاب  دنناوت  یمن  اه  هیثرم  ار  یحو  هناخ  ِتبرغ  هودـنا و  .دـکچ  یم  هودـنا  ربمایپ ، هاگن  زا 
رصاعم مغ ، نیا  دشاب ، هک  ینرق  ره  دریگب ؟ وخ  تبیصم  اب  هنوگچ  دنک ؟ یجه  ار 

.تسا همه  ریگارف  ِلاح  نابز  اه ، هیومجنر  نیا  زاب  دیایب ، راک  يور  كاخ  زا  هک  يا  هرود  ره  .تسا 

دوب هدرک  زاغآ  قشع  اب 

يا هلحرم  يارب  ار  شا  ینمادـکاپ  تباجن و  ِیمامت  .دوب  هدز  طخ  نشور  يریـسم  رد  ار  شتاقلعت  ِیمامت  دوب و  هدرک  زاغآ  قشع ، اـب 
.درک تعانق  حور  ياـه  تسدرود  هب  شا ، ییاراد  همه  اـب  .دوب  هتـساوخ  هک  هچنآ  یماـمت  هب  دوب  هدیـسر  .دوب  هتـشاذگ  راـنک  زیزع ،

.افو تیامح و  زا  هدنکآ  شتاظحل ، دوب و  تشهب  يوب  زا  راشرس  شیایند ،

.تشاد دیشروخ  لیاضف  كرد  يارب  يدنلب  حور  هجیدخ ،» »

نایبیبح هللا  حور  / هداتسرف نیرخآ  کشا  هودنا و 

! تسا هودنا  زا  هدنکآ  ییوگ  هکم  ياضف  .تسا  هتفرگ  ارف  نیگنس  یمغ  ار  رهش  ياه  هچوک 

دید كانهودنا  هتفرگ و  ار  (ص) ادخ لوسر  ینارون  هرهچ  ناوت  یم  رگم  دنز و  یمن  دنخبل  يا  هتـشرف  رب  تسا  يزور  دنچ  زین  هبعک 
!؟ دوب توافت  یب  و 

رامیب تخس  (ص ) ادخ لوسر  رسمه  هجیدخ  : » تفگ يرگید  شوگ  رد  هتـسهآ  مزمز ، رانک  رد  باحـصا  زا  یکی  شیپ ، بش  یتقو 
هچ زا  (ص ) ادـخ لوسر  لد  دـنا  هتفایرد  زین  مرح  ياه  هزیرگنـس  یتح  دـناشفا ! یم  کشا  دیـشوج ، یمن  رگید  ییوگ  مزمز  تسا ،»

.تسا مغ  زیربل 

یم شا  ینامسآ  نامـشچ  زا  هک  تسا  کشا  تارطق  نیا  هآ ، هدش ! هتـسکش  ردقچ  دیآ ؛ یم  نوریب  هناخ  زا  هک  تسادخ  لوسر  نیا 
« َنوُعِجار ِْهَیِلا  ّانِا  ِهِّلل َو  ّانا  « ؛ دنک یم  همزمز  نابز  رب  هچ  نم ، يادخ  هدش ؟ هچ  دزیر ؛
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تیصو نیرخآ 

هب ار  خـیرات  ياه  هظحل  نیرترابمغ  زا  یکی  رقحم ، يرتسب  فارطا  رد  کچوک ، يا  هرجح  درگ  رب  نازیر  کشا  بات و  یب  کئالم ،
لوسر ادخ ، قولخم  نیرترب  .دـنارذگ  یم  ار  شیوخ  رمع  رخآ  تاعاس  اربک ، هجیدـخ  مالـسا ، يوناب  گرزب  .دـندوب  هتـسشن  هراظن 

: دومرف داتـسیا و  زاب  نخـس  زا  هجیدـخ  ناهگان  .داد  یم  ارف  شوگ  هجیدـخ  يایاصو  هب  نوزحم  هتـسکش و  لد  وا  رتسب  راـنک  متاـخ 
«. دوش یم  مراتفگ  عنام  مرش ، هک  تفگ  مهاوخ  امش  هب  همطاف  نابز  زا  ار  مرگید  تیصو  »

نوریب هرجح  زا  هودنا ، زا  هدنکآ  کچوک  همطاف  هک  تشذگن  يزیچ  .تشاذگ  اهنت  ار  رتخد  ردام و  خلت ، يدنخبل  اب  زین  ادخ  ربمغیپ 
ار یسابل  مهاوخ  یم  امـش  زا  مراد ؛ تشحو  ربق  زا  نم  وگب  تردپ  هب  دومرف  ردام  : » تفگ خساپ  هنوگ  نیا  ار  ردپ  رظتنم  هاگن  دمآ و 

دینک اطع  نم  هب  دیتشاد ، نت  هب  یهلا  یحو  لوزن  ماگنه  هک 

(1)  - «. ددرگ نم  شمارآ  هیام  ات  مزاس -  شیوخ  نفک  ار  نآ  ات 

یم ریحتم  درک ، ادـف  شتلاـسر  و  (ص ) ادـخ لوـسر  هار  رد  ار  دوـخ  تسین  تسه و  همه  هک  ییوناـب  تمظع  تفرعم و  جوا  زا  وـت  و 
.دوش یم  ینامسآ  حور  نآ  راثن  تدوجو  زا  هناصلاخ  يدورد  رایتخا ، یب  ینام و 

! هدب ربص  همطاف  هب  ایادخ !

شلد دوب و  کشا  زا  كانمن  زونه  شکرابم  ياه  مشچ  .دـمآ  یم  هناخ  هب  ربص ، اضر و  زا  زیربل  اـما  هدرـسفا ، نیگهودـنا و  ربماـیپ ،
قارف بات  همطاف ، کچوک  بلق  ایآ  .هجیدخ  میتی  رتخد  يالست  مغ  دیـشیدنا ؛ یم  يرگید  مغ  هب  نونکا  اما  هجیدخ ؛ قارف  راوگوس 

وا يوس  هب  ردپ  ندید  اب  همطاف  دیـشک ؟ یم  ار  شراظتنا  هک  دوب  همطاف  هتخود  رد  هب  نارگن و  هاگن  دوشگ ، هک  ار  رد  دراد ؟ ار  ردام 
هناکدوک نابز  زا  مادم  هک  دوب  یلاؤس  اهنت  نیا  و  تساجک ؟ هجیدـخ  مردام  ردـپ ! تساجک ؟ مردام  دنابـسچ : وا  هب  ار  دوخ  دـیود و 

لوسر يا  : » تشاد هضرع  دـش و  لزان  لیئربج  هک  تشذـگن  یتاظحل  .درک  یم  هودـنا  زا  هدـنکآ  ار  (ص ) ادـخ لوسر  دوجو  رتخد ،
نوتـس الط و  زا  نآ  دنب  دنب  هک  تسا  یتشهب  يا  هناخ  رد  تردام  وگب : ناسرب و  همطاف  هب  ارم  مالـس  دـیامرف  یم  تراگدرورپ  ادـخ !

(2) «. درب یم  رس  هب  نارمع  رتخد  میرم  و  نوعرف ) رسمه   ) هیسآ رانک  رد  تسا و  خرس  توقای  زا  شیاه 
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یجّیهم هبادوس  (/ (ص ربمایپ هناخ  غارچ 

! نزن وسوس  ناوتان  نینچ  نیا  نم ، هناخ  غارچ 

.یشک یم  سفن  روجنر  هدیرپ و  گنر  نونکا  يداتسیا ، یم  ما  هناش  هب  هناش  اهدابدنت  مامت  رد  هک  یتماق  هتسخ و  ینامشچ  اب 

! يوش یم  رترود  نم  زا  یندز ، کلپ  ره  رد  ییوگ  دنعادو ؛ گنر  هب  تیاه  هاگن 

ینامـسآ تلاـسر  بئاـصم  زا  هک  ماـگنه  نآ  اـت  شاـب  نم  لد  ياـهدرد  مرحم  راـب ، رگید  زیخرب و  نک ! اـهر  ار  یـشوخان  ِرتسب  نیا 
.یشاب نم  ياه  هودنا  مارآلد  يریگب و  تسد  رد  ار  ما  هتسخ  ياه  تسد  تروبص ، ياه  هتشذگ  لثم  منک ، یم  مخ  رمک  شیوخ ،

!؟ دروایب بات  هنوگچ  ار  یکاخ  يایند  وت ، یب  (ص ) دمحم نم ! نابرهم  يوناب 

(ص) ربمایپ ياه  یشوخان  اه و  یشوخ  هارمه 

ینمادـکاپ و شا ، یتسه  هیامرـس  اـهنت  هک  دـش  يدرم  ِتسد  یهت  ِيدرم  ناوج  ِمیلـست  شیوخ ، راشرـس  تعاـضب  تورث و  ماـمت  اـب 
یم رهـش  نآ  ناـیم  رد  شدوجو ، كربـت  هب  هکم  یلاـها  ماـمت  دوب و  شا  یناوج  راـگزور  ترهـش  نیما ،»  » هک يدرم  دوب ؛ تمـصع 

.دندیلاب

شرمع نایاپ  ات  هک  تشاذگ  یمسوم  هب  اپ  وا ، هناخ  يانـشور  دش و  (ص ) هّللا لوسر  بش  زور و  مرحم  همرکم ، يوناب  نآ  هک  یتقو 
دیشک و سفن  دینش و  ار  اه  تبیصم  اهانگنت و  مامت  تلاسر ، هناش  هب  هناش  دوبن ، یلاخ  مک  شیب و  ياه  یتخس  هقعاص و  نافوت و  زا 

.شناوزاب توق  دوب و  دمحم  لد  ياه  مخز  مهرم 

، ادـخ ربمایپ  يرـسمه  هیاس  رد  وا  .دروآ  دورف  یگدـنب  میلـست و  رـس  مالـسا ، ربارب  رد  هک  دوب  یلد  نیتسخن  شیرق ، هلیبق  هدرورپزاـن 
.تشادن ییوزرآ  شلوسر ، ادخ و  ياضر  زج  درکن و  زاب  تیاکش  هب  بل  زگره 

نازوس و ياهزور  نآ  رد  دنتسب ، یم  شیوخ  یگنسرگ  رب  هار  امرخ ، هتسه  اب  نانمؤم  هک  بلاط  یبا  بعش  تخـس  ياه  لاس  نآ  رد 
دنویپ رت  هدوسآ  ياهادرف  هب  ار  ربمایپ  ياه  یگتسخ  درشف و  یم  هنیس  هب  ار  (ص ) ادخ لوسر  هناگی  رثوک  هجیدخ ، ساره ، ياه  بش 

.داد یم 
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همطاف ِردام 

هار رد  ترادـن  راد و  مامت  يدیـشک ! شود  هب  ارم  يرـسمه  مان  هک  اـه  لاـس  نیا  رد  يدـش  هتـسخ  ردـقچ  نم ! راگتـسر  يوناـب  هآ ،
.دش مهرم  اهنت ، يربمایپ  ياه  جنر  ياپ  هب  ترمع ، هظحل  هظحل  دش و  جرخ  ادخ  نید  تداعس  تمالس و 

.تشاذگ نم  هناخ  هب  اپ  دنوادخ ، ریثک  ریخ  هک  دوب  وت  كاپ  ناماد  زا 

.تسا روآ  مان  نیمز  رد  دبا ، ات  هک  دوب  دهاوخ  یتراهط  تمصع و  مامت  ردام  وت و  نم و  همادا  همطاف ،

، شلاسدرخ ياه  تسد  وت ، زا  سپ  دش و  دهاوخ  راچد  ار  يردام  یب  شیوخ ، موصعم  یکدوک  نیمه  رد  هک  تسا  يرتخد  همطاف ،
.دوب دهاوخ  نم  ياه  یسک  یب  مهرم 

؟ مدروآ یم  تقاط  ار  ما  هدروخ  مخز  ییاهنت  هنوگچ  وت  زا  سپ  یتشاذگ ، یمن  راگدای  هب  میارب  ار  همطاف  رگا 

رداـم تسا ؛ همطاـف  رداـم  هجیدـخ ، .مبلط  یم  شیارب  ار  تناـیاپ  یب  تمحر  وت ، زا  .تسوت  راپـس  هر  مراکادـف ، يوناـب  اراـگدرورپ !
...نک اطع  ار  اوأم  نیرتهب  شیوخ ، ناوضر  رد  وا  هب  ملاع ؛ نانز  نیرتهب 

تادوپ دازهب  / يرتسکاخ ياهزور 

!؟ يدرب وا  زا  لد  هک  یسک  دربب  لد  وت  زا  هنوگچ 

هناش هب  هنادرم  ار  تالکشم  راب  يدوب ؛ وا  راوخمغ  نیرتهب  اه ، مغ  تقو  يدرک ؛ شا  يرای  دوب ، اهنت  هک  یتقو 

.يدمآ هار  وا  ياپ  هب  اپ  یتفرگ و 

همه هجیدـخ ، هک  يدرم  هدرک ؛ تراـغ  ار  شا  هیامرـس  گرم ، هک  يدرم  هداد ؛ تسد  زا  ار  شیوـخ  یماـح  هک  يدرم  دـیرگن ، ارچ 
سفن هار  هتـسشن و  شلد  يور  هوک ، ینیگنـس  هب  یمغ  .تسا  (ص ) دـمحم خـلت  ياـهزور  يرتسکاـخ ، ياـهزور  نیا  دوـب !؟ شزیچ 

یب ياـهزور  هـب  وا  .دوـش  یم  بآ  شمــسج  دزوـس و  یم  (س ) هجیدــخ قارف  رد  (ص ) دــمحم حور  .تـسا  هتــسب  ار  شندیــشک 
مرواب رد  وت  قارف  مغ   » .دزیر یم  کشا  دنک و  یم  رکف  وا  زا  سپ  يرتسکاخ  ياهزور  هب  دشک ؛ یم  هآ  دـشیدنا و  یم  (س) هجیدـخ

«. دجنگ یمن 
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هورش کشا و 

.دنک یم  نویش  دود و  یم  ار  نامسآ  ياه  هچوک  سپ  هچوک  نادرگرس ، هام ، .دناوخ  یم  هورش  داب ، دنک و  یم  هیرگ  نوخ  ربا ،

یم ار  شیاه  مشچ  حیرـض  کـیرات  ضغب  (ص) دـمحم .تسا  هتفر  ورف  زیگنا ، لـالم  یتوکـس  رد  رهـش ، هتفرگ و  رُگ  نامـسآ  حور 
، دیـشروخ ترجه  زونه  اما  دـنک ؛ یم  هیرگ  رت  مارآ  دروخ و  یم  ورف  همقل  همقل  ار  دوخ  لاک  ضغب  دراب ؛  یم  مارآ ، مارآ  دـنکش و 

تمس هب  ار  شرـس  دوش و  یم  دنلب  .تسا  هدش  رو  هلعـش  شلد ، رد  یـشتآ  .دراب  یم  يروابان  شا ، هرهچ  زا  .دجنگ  یمن  شرواب  رد 
(ص) دمحم هب  نک و  ییاریذپ  تا  هبیبح  زا  مدرپس ؛ وت  هب  ار  وا  تسوت ، نامهم  هجیدخ  ایادخ ! : » دـیوگ یم  دـناخرچ و  یم  نامـسآ 

«. امرف تیانع  ربص  تا  هدنب 

یبعک یلعدمحم  / باتفآ يوناب 

ياهنت درم  هاگ  هیکت  ات  يدـنام  ياج  رب  رون ، هوک  ناـنوچ  لاـس ، هس  نآ  روآرجز  لوط  رد  يدروآرد و  وناز  هب  ار  بلاـط  یبا  بعش 
.یشاب تلاسر 

؟ دیشک شیوخ  گنت  هطرو  هب  اربک ، نآ  زا  ار  امش  هک  دوب  هچ  دولآدرد ، هطقن  نآ  رد  هکم ! گرزب  يوناب  يا 

؟ دیتفر یم  تراجت  مادک  یپ  رد 

؟ دیدروآ یم  ناغمرا  هب  هکم  يارب  ار  ییاهب  نارگ  يالاک  هچ  راب  نیا 

حور دندوب و  هدرکن  رّخسم  رز ، ياه  هکس  ار  باتفآ  يوناب  هکنآ  لاح  تسین ، لاؤس  ياج  دنچ  ره 

.تسناد یم  یناف  يایند  قلعم  زور  دنچ  رد  لاوما  رصح  زا  رتدنمشزرا  ار  مالسا  رشن  وا ، نیب  تقیقح 

نز راهچ  زا  یکی 

.دنهار رد  وت ، يارب  (ص) دمحم رابکشا  ياهزور  دیآ و  یم  وت  لابقتسا  هب  شهوکش  مامت  اب  نامسآ ،

تـسد يرای  اب  هکنیا  هن  رگم  .دـنک  یم  ساسحا  هشیمه  ات  ار  تدـنلب  ياه  ماگ  نزو  دوخ ، یخیرات  نهاریپ  رب  برعلا ، هریزج  كاخ 
قرو ناهج  مامت  تنیمزرس و  عفن  هب  هنادنمشوه  اه  میوقت  هک  دوب  وت  ینارون  ياه 

!؟ دندروخ
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.هدیسر لامک  هب  نز  راهچ  زا  يدوب  زاجح  نیتسخن  مهس  دلیوخ ! تنب  يا  وت 

.داتسرف مالس  وت  رب  تا ، یمارگ  يوش  هطساو  هب  دنوادخ ، دوخ و  بناج  زا  لیئربج  جارعم ، بش  رد  هک  يدوب  وت 

رـس ار  تیوش  تلاسر  ياوآ  هبعک  دنلب  ماب  رب  هک  ار  لالب  ناذا  ياسر  يادـص  یـشاب و  هکم  حـتف  دـهاش  ات  يدـنام  یم  شاک  يا  اما 
.ینیبب دمحم  ياه  مدق  رب  هداتفا  هدش ، هکت  هکت  ار  یلاشوپ  موش  نیا  لبه ، يونشب و  تسا ، هداد 

! باتفآ يوناب  يا  يور  یم  هنابیرغ  هچ 

داژن لیلخ  هدیعس  / مالسا لوا  يوناب 

هتسب نیذآ  وت  دورو  نمی  هب  ار  سودرف  ناگتـشرف ، .تساپرب  ازع  نیمز  زا  يا  هشوگ  رد  دنچ  ره  دیآ ؛ یم  هلهله  يادص  نامـسآ ، زا 
هراتس هدزاود  هدج  (س ،) همطاف ردام  مالـسا ، لوا  يوناب  دجنگب : ینیمز  مدرم  نیا  رّوصت  ّدح  رد  هک  تسین  يزیچ  امـش  تبترم  .دنا 

(. (ص دمحم رسمه  همه ، زا  رترب  كانبات و 

ود نیا  اب  اما  تسادخ ؛ رما  هب  نداهن  رـس  هماگنه  مناد  یم  روطچ ؟ ار  همطاف  كانمن  نامـشچ  يدـید ؟ ار  (ص ) دـمحم بلق  هناخازع 
زا سپ  .تسامش  تبقارم  جاتحم  زونه  همطاف ، ینارون  هناوج  مالسا و  کچوک  لاهن  ینک ؟ یم  هچ  دنا ؛ هدید  نازخ  هک  تشهب  هعطق 

؟ دوب دهاوخ  (ص ) دمحم لد  رارسا  مرحم  یسک  هچ  تا ، یتوکلم  جورع 

(ص) ربمایپ مغ  يداش و  کیرش 

! نم يوناب 

ياه بش  .منز  یم  فرح  وت  اب  میاه ، سفن  مره  یکیدزن  هب  يدمحم و  ياه  گربلگ  یکزان  هب  يا  هلـصاف  زا  یتشهب ! ناوناب  يوناب 
وت طقف  ما  يداش  رد  .تسا  هدرکن  كرد  وت  زج  یسک  ار  ما  یگدنز  رابمغ  تاظحل  .دسانـش  یمن  سک  چیه  ارم  یگدرزآ  ییاهنت و 

.مهرم وت  طقف  ار  میاه  مخز  يا و  هدوب  میهس 

یـسک هچ  وت  زج  اما  یتشاذـگ ؛ راگدای  هب  ما  یگدـنز  ياپون  لـگ  دوجو  رد  یتشاد ، دوخ  اـب  تقادـص  یگداـس و  زا  هچنآ  دـنچره 
؟ دبوکب رد  ار  دمحم  بلق  هناخناهن  یسک  هچ  دبورب و  هدید  زا  ار  میاه  کشا 

! دازیرم تسد  ربمایپ ، روای  نیرتراکادف 
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سدقم عافد  هتفه  زاغآ 

يدمحم سابع  / دیتخورفا رب  هلال  غارچ 

.ددنخ یمن  نم  یکیرات  رب  تیاه  مشچ  غارچ  زاب ، تسا و  هدمآ  بش 

! منک یم  سح  وت  ياوه  هب  ار  اهوب  بش  ضغب  ما ، هرجنپ  زا  دشک  یم  رس  هک  باتفآ 

.يا هدرک  نشور  هلـال  غارچ  زا  ار  ناریا  ياـه  بش  وـت  .تسوـت  زا  نشور  ما  هدـنیآ  .دـناوت  در  زا  نشور  ور ، شیپ  ياـه  هداـج  همه 
.مینز یم  مدق  تقیقح  لحاس  رانک  رد  مارآ  وت ، دای  اب  زورما  .شیپ  زا  رت  هداتسیا  اهورس  دنا و  هدش  رتراگدنام  اهراهب 

.اهنت یناسنا  ربارب  رد  ناتسمز  هنسرگ  ياه  گرگ  هک  نانچمه  دوب ؛ هداتسیا  ام  ربارب  رد  ایند  مامت 

دندرک ییایمیش  ار  تشدرس 

.دندرک ییایمیش  زابناج  ار  تشدرس  .دندرک  مومسم  ار  تشدرـس  .دش  یم  راوآ  ام  رـس  رب  زور  ره  یبورکیم ، ییایمیـش و  ياه  بمب 
.منیب یم  زونه  ار  شیاه  لوات  مونش ، یم  ار  تشدرس  ياه  سفن  سخ  سخ  يادص  زونه 

.دهدب ام  مدرم  دروخ  هب  بمب ، روز  اب  ار  شا  ییاکیرما  یسارکومد  تساوخ  یم  ایند 

تسا یقاب  سدقم  عافد  زونه 

؛ رگید ییوس  رد  هدش  نیرفن  قارع  ندـمتم و  رهاظ  هب  ياپورا  برغ و  یـشحو  يایند  وس ، کی  رد  یناریا  ناکدوک  نانز و  نادرم و 
.دییور یم  ام  هنیس  رد  هلال  یتشد  زور  ره  يا و  همانعطق  زور  ره  دش : یم  رهم  يا  هزات  دنس  زور  ره  .داتفا  یم  یکی  یکی  اه  هدرپ 
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رترو و هلعـش  زور  هب  زور  گنج ، شتآ  اما  .دـش  یم  قرغ  تیـصاخ ، یب  همانعطق  همه  نآ  يال  هبـال  تشاد  مک  مک  لـلم ، ناـمزاس 
نزور زا  هدز  لوات  تخـس  ياه  سفن  يادـص  زونه  .تسا  یقاب  سدـقم  عافد  زونه  .دـنتخوس  یم  لبق  زا  رتاورپ  یب  اـم  ياـه  هناورپ 

.دنک یم  روبع  اهراوید 

یتمعن اتیزر  / قشع لاس  تشه 

يدرمان يدرم و  رایع  ات  دنتـسب  نیذآ  رهـش ، ياهراوید  رب  ار  دوخ  تریغ  نوخ  هک  قشع  ياه  هتخل  لاس  تشه  تفر  دـهاوخن  دای  زا 
دوخ زا  دعب  ياه  نابایخ  توکـس  هب  ار  نوگرگید  یناهج  دـندز و  بآ  هب  دنتـسیرگ و  بش  مامت  هک  ینادرم  .دـنراذگب  اشامت  هب  ار 

.دننک همزمز  ار  راهب  راخ ، یب  ياه  میس  يور  هب  ناکشجنگ  ییانشور ، میمص  زا  زورما  ات  دندرک ، هیده 

اه ینامسآ 

.تفر امش  هارمه  هک  متیونعم  زا  يا  هدشن  كرد  ياه  هّکت  رکف  هب 

.دیمهف ار  انعم  نیا  قمع  ناوت  یم  یتخس  هب  تیفاع ، رد 

ِموصعم ِنامـشچ  رد  رـس ، یب  ياهنت  هرطاخ  اهنت  هک  دـش  تسود  هب  لصو  ناوت  یم  ناوراک  نیمادـک  اب  ندوب ، هتفرگ  ياوه  رد  الاح 
! اه ینامسآ  يا  تسا ، نادیواج  ناتشقن  زین  هثداح  زا  هتسب  ياه  کلپ  هدرپ  رب  یتح  .تسا  هدنام  اج  گنج ، هدش  گرزب  ِناکدوک 

ریشمش بل  اب  رکذ 

.دریگ یم  رخسمت  هب  ار  توبات  مجح  هک  امش  رصتخم  تشگزاب  دیآ و  یم  نیم »  » يور هب  امش  ندز  مدق  يادص  زونه 

ناتنیلاب هب  باتفآ  هک  يزور  .دوب  نامیا  رفک و  نآرق و  ناطیش و  تریغ ، تملظ و  نایم  گنج  راگدای  امش ، ررکم  ياه  مخز  يادص 
: ریسم نیا  رد  هک  دنتسیرگ  دنداتسیا و  امش  مارتحا  هب  دبا  ات  اه  ملق  تخیمآ ، دوخ  تینارون  رد  ار  ناتتشونرس  دمآ و 
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تسا شوخ  ریت  رطخ  اب  ام  بهذم  رد  هدجس  »

(1)« تسا شوخ  ریشمش  بل  زا  نامه  تسه  رگا  رکذ 

زبس گنر  هب  یندنام 

هناقشاع دندش و  خیرات  هنادواج  نوخ ، شتآ و  ياهزور  باهتلا  رد  دندید ، یمن  ار  نتخورفا  هظحل  زج  هک  هلعـش  لد  رد  ناگتخوس 
.دندز رپ  رود  ياه  هنارک  ات 

.دوب دهاوخن  زبس  گنر  هب  یندنام  دشابن ، خرس  گنر  هب  ینتفر  ات  مینک  رواب 

هک میشون ؛ یم  هحرش  هحرش  تا ، هظحل  ره  يارب  رمع  کی  رد  هکلب  هن ، هک  لاس  مامت  زا  زور  تفه  رد  اهنت  ار  وت  ِیگرزب  ِمهس  ام  و 
مزب رد  يزور  مه  ار  ام  ات  مینک ؛ یم  ییانـشآ  زاربا  وت  اب  تسیدـقت ، هناـهب  هب  اـهنت  اـم  .تسادـخ  ناتـسد  رد  اـهنت  ریلد ، نادرم  ياـهب 

.دیهش يا  ینک ، دای  دوخ  یتشهب 

اه سیونریز 

! دننک میسقت  نامنایم  ار  يدازآ  معط  ات  دنتفرگ  تراسا  هب  ار  گرم  هک  ییاه  هتشگنزاب  ياه  هناشن  یب  رب  مالس  - 

! مینیشنب تاجن  لحاس  رد  ار  زورما  ات  دندز  گنج  يایرد  هب  لد  هک  اهنآ  تارطاخ  داب  دای  - 

يدابآدوواد هموصعم  / رویرهش بش و 

ار نطو  ياه  هرجنپ  زور ، نآ  .تخادـنا  ناتخرد  ناج  رد  هرهلد  هک  دراد  تیاکح  يدولآرهز  ياـهداب  زا  رویرهش 59 ، زور  نیرخآ 
هتسر دنب  زا  هزات  ینامدرم  رب  رباربان  يدربن  نینچ  نیا  دندیشارخ و  نینهآ  یناگدنرپ  ار  نامـسآ  رکیپ  .دناشن  هروشلد  هب  ردک  یباتفآ 
ياه هلوغیب  هب  ار  ناشنـشور  نامیا  ددـنبب و  هدـیپس  نایهار  رب  هار  رگید  راب  ات  دوب  هدـمآ  بش  .دـش  لـیمحت  گرزب ، دـنمتریغ و  اـما 

هب ار  يرایـسب  نیگنـس  ياه  نومزآ  نیمزرـس ، نیا  نانز  نادرم و  گرتس  ياه  هناـش  هک  تسناد  یمن  اـما  دـناشکب ؛ دـیدرت  کـیرات 
.تسا هدناسر  يدنلبرس  لزنمرس 
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بارطضا يروبص و  لاس  تشه 

اما .میتفای  اهنت  هثداح ، زا  یناهگان  رد  ار  دوخ  هک  میدوب  هدیشک  دق  رون ، ياه  هنزور  تمس  هب  دادبتـسا ، کیرات  ياه  هچیرد  زا  هزات 
میتساخرب و هدارا ، نامیا و  يوناز  رب  تسد  .تسین  باـتفآ  نادـنزرف  مارم  یهایـس ، تراـسا  هک  ارچ  میزیخرب ؛ دـیاب  هک  میتسناد  یم 

.دنکآ نامتبالص  داحتا و  هحیار  ار  عافد  ياهرگنس 

ناردام و يروبـص  لاس  تشه  .میدز  دـنویپ  يزوریپ ، حـتف و  راهب  هب  ار  هسامح  نوخ و  لصف  تشه  اـم  دـیخرچ و  دـیخرچ و  نیمز 
ناوت یتـح  ار  اـه  ناتـسهوک  هک  یمدرم  يزاـبناج  عاـفد و  لاـس  تشه  یگراوآ ، بارطـضا و  لاـس  تشه  نارهاوـخ ، ياـه  کـشا 

.تسین ناشرارکت 

يدنلبرس ياهزور 

یم عافد  سدقم  ياهزور  زا  نم  .تسین  ینایاپ  ار  نایناریا  يدنلبرـس  ياهزور  اما  دـنوش ؛ یم  هنهک  اه  میوقت  .دروخ  یم  قرو  نامز 
زارفرـس اما  دولآ ، نوخ  هک  اهنآ  زا  دنتـشگنزاب ؛ زگره  هک  يرفاسم  نادرم  زا  حورجم ؛ ياهزور  ناراب و  هلولگ  ياـه  بش  زا  میوگ ؛

...دنتشگرب

.میهاوخن ار  نتفر  نداتسیا و  دنتساوخ  یم  دندوب ؛ هدمآ  نام  يدازآ  لالقتسا و  غارچ  نتشُک  هب 

.دروآ یم  رب  رس  ناشنابیرگ  زا  دیشروخ  دادماب ، ره  دنیاز و  یم  هوک  ایرد ، نارتخد  هک  دنتسناد  یمن 

یبعک یلعدمحم  / هسامح قیمع  رارکت 

یلسن تشاد ؛ یمرب  ماگ  البرک  ریسم  رد  يا  هلفاق  زونه  اما  تشذگ ؛ یم  رتشیب  لاس و  لهچ  دص و  یس  رازه و 

! تفر یم  شیپ  هناقشاع  هچ  .دوب  هدوشگ  ناهد  شیوس  هب  نابایب  رد  گرم  هک 

ررکم ياهریـشمش  زا  باریـس  ربکا ، یلع  تفر و  یم  همقلع  هب  اهراب  سابع ، .دوب  دـلوت  لاح  رد  هرابود  يرجه  کی  تصـش و  لاس 
.دش یم 

هب زیرکاـخ  يا ، هدــنور  ِکـچیپ  (ع ،) نیــسح ياـه  تـسد  ناـیم  زا  دوـب و  ربـص  لاـبج  هلــسلس  ِتـئیه  هـب  ریثـکت  لاـح  رد  بـنیز ،
.دیشک یم  هنابز  ...و  دیرفآ  یم  هسامحزیرکاخ 
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بل هب  ات  تفوک  یم  نامز  نیمز و  هب  ار  دوخ  بات ، یب  اما  همقلع  .دوب  سابع  ياه  ماگ  هوکش  زا  راشرس  خرس ، هنیرق  نآ  رد  ناریا  و 
.دسرب هدروخ  كرت  ياه 

.تسا یکی  مزع  رگا  دنرادن ؛ مه  اب  یقرف  چیه  اه  ناکم  اه و  نامز  اما  تشذگ ؛ یم  رتشیب  یتح  لاس و  لهچ  دصیس و  رازه و 

يوس هب  دنراد  باتش  هچ  .تخیوآ  دهاوخن  تسد  دیـشروخ  ندرگ  رب  راو  کچیپ  دوشن ، يرایبآ  نوخ  هب  رگا  یهاگ  سدقم  فده 
«. ُْمْتِنفُد اهیف  یتَّلا  ضْرَألا  َِتباط  ُْمْتبِط و  ! » .دندرگ دلوتم  هشیمه  يارب  هرابود  دنوش و  وشو  تسش  نآ  رد  هک  دوخ  نوخ  مرگ  همشچ 

اهزور نآ 

یم راگنا  نوراک  .تفر  یم  الاب  شا  ینافوت  ياه  جوم  نوتـس  زا  مشخ  تشادـن و  رارق  مارآ و  دـش و  یم  دـنلب  نوراـک  اـهزور ، نآ 
.دهدب باوج  اج  کی  ار  اه  کشوم  مامت  تساوخ 

.دناوخ یم  ارف  همیسارس  ار  دوخ  نادنزرف  مامت  دش و  یم  ردام  نوراک ،

.درک یم  روبع  تماهش  اب  تداهش ، هلفاق  دیصقر و  یم  شیاه  هناش  يور  قلعم ، لپ 

! دش یم  ریخبت  یجیسب ، رهطم  حور  دندوب و  هدوشگ  شوغآ  خارف  هچ  نامسآ  ياه  هزاورد 

تسا یکشخ  ياه  بل  رکذ  رطع  زا  رطعم  زونه  اضف  .تفرگ  غارس  دیشروخ  زا  دیاب  ینامـسآ ، ياه  نیمز  يا  ار  نات  یگنـشت  مجح 
.دندش یم  باریس  (ع ) نیسح مان  اب  هک 

ادرف حبص 

.دوب هدـییور  عمـش  بجو ، هب  بجو  رگنـس ، هب  رگنـس  زیرکاخ ، هب  زیرکاخ  نیمز ، لد  زا  .دـیرد  یم  هدرپ  دوب و  هدروآ  موجه  بش ،
.دوب هتخورفارب  هتخوس و  ياه  عمش  زا  هدیشوپ  ارحص  ادرف ، حبص 

.دناد یم  ادخ  طقف  دندیسر ؟ جنپ  يالبرک  هب  ات  دندوب  هتفر  شیپ  ردقچ  دندوب ؟ هدنارذگ  البرک  دنچ 

زاورپ تشاد ، ینیمخ  هسوب  يوب  هک  ییاـه  هناـش  زارف  رب  تاـیلمع ، زمر  درک و  یم  هراـپ  ار  بش  هنیـس  ریبکت ، .دوشگ  یم  هار  ریبکت ،
.درک یم 
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!؟ تسامش ندروآرد  ياپ  زا  تردق  ار  مادک  تصَش ؛ هراپمخ  یتح  شتآ و  ای  غیت  هلولگ ، ای  ریشمش  الاح  و 

.دنک ادیپ  تسد  امش  هب  دناوت  یمن  يرّونم  چیه  یتح  الاح 

! دنیامیپ یم  هار  تسا ، هدوشگ  ناترونم  نوخ  هک  يریسم  رد  اه  مشچ  هک  یناگراتس  يا  ینارون ، رامقا  يا 

گنج ام و 

.تشاد یهاگآ  نآ  هب  ناهج  مامت  رگید  هک  یتریغ  دوب و  تزع  دنام ، تیاهن  رد  هچنآ  و 

فدـه ناشناج ، تمیق  هب  دـنچ  ره  ات  دـنتفر  یم  هک  نانآ  دـندنامن و  مه  اه  میوقت  هرطاخ  رد  یتح  دنتـشاد ، ندـنام  دـصق  هک  نانآ 
زا دهد ؛ یم  تشهب  يوب  نیمز ، زا  هعطق  نیا  الاح  .دنا  هدنز  رهـش  هب  رهـش  هچوک و  هب  هچوک  زونه  دـنراد ، هگن  هدـنز  ار  ناشـسدقم 

نازواجتم متس  شیوخ و  تیمولظم  ام  ، » تیاهن رد  دندرب و  نامـسآ  ینامهیم  هب  ار  نیمز  هک  یلاوح  نیمه  زا  ینادرم  نهاریپ  تکرب 
مدان و مه  يا  هظحل  يارب  گنج ، رد  ام  .میتسکـش  ار  برغ  قرـش و  تردـقربا  ود  تهبا  گنج ، رد  ام  .میدرک  تباـث  گـنج  رد  ار 

(1) «. میتسین دوخ  درکلمع  زا  نامیشپ 

يریما نیسح  / نارادبرس نیمزرس 

تسکش نانمیرها  يا  دیونـشب ، ار  ما  يردپ  نیمزرـس  ياه  هناسفا  يادص  ار ، اه  مخز  دایرف  يادص  ار ، اهریـشمش  کچاکچ  يادص 
! دیدرب ناریش  هشیب  هب  عمط  هک  نییآ 

نیا زا  دیا ، هتسب  اه  تردقربا  ياه  حالس  هب  لد  رگا  دیراد ، مرگ  برغ  قرـش و  تیامح  هب  تشپ  رگا  دیونـشب ، ار  متـسر  رازه  هرعن 
.دوب دهاوخ  تسکش  ناتهاپس ، ماجرف  دیآ و  یم  نارادبرس  سفن  يوب  نیمزرس ،

دوب ترطف  بالقنا  ام ، بالقنا 

يراج ینیمخ ، بالقنا  برغ ! ندمت  ینادان  ناگتسشن  هلیپ  رد  يا  تسین ، يا  هراچ  ار  بالقنا  رودص 

.بآ نوچ  تسا ؛
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ترطف دنتـشرس ، لزا  زور  نوچ  ار  رـشب  ناـج  هک  تفرگ  ار  ینیمخ  یهلا  هشیدـنا  هار و  يولج  ناوت  یمن  اـه ، پوت  اـه و  کـنات  اـب 
هب یک  ار  ینید  هشیدنا  دابآرهـش  اما  دیریگب ؛ ار  رهـشمرخ  دیاش  .تسا  رـشب  ینامـسآ  ترطف  بالقنا  ام ، بالقنا  دـنداد و  ینامـسآ 

!؟ درک ریخست  دیناوت  یم  يدام  بابسا 

تسا ناریا  هشیمه  ناریا ،

هشیدنا نادنزرف  دنشاب ، هتخات  جارات  دصق  هب  رگا  رکشل  رازه  دنشاب ، هدمآ  كاله  دصق  هب  را  نمشد  رازه 

غیت (ع ،) نیـسح نوخ  تسا و  رورپدرم  راید ، نیا  ياوه  دـنیایب ، ناشگرب  زاس و  همه  اب  رگا  اـه  تردـقربا  همه  كاـب ! هچ  ار  نیـسح 
.نکفا

؟ دینیب یمن  ار  نمشد  نمرخ  رب  هداتفا  شتآ  رگم  درک ؟ شوماخ  دوش  یم  ار  ینیمخ  هشیدنا  تفگ  یسک  هچ 

ثعب رفک  همه ، رگا  یتح  خیرات ، نایدیحوت  يارب  تشذگ !؟ نایدیحوت  هدروخ  هرگ  ياه  تسد  راصح  زا  دوش  یم  تفگ  یسک  هچ 
.تسا ناریا  ناریا ، زاب  نمشد ، ناهج ، همه  دنوش و 

داژن لیلخ  هدیعس  / هسامح نوخ و  ياهزور 

ار قیاقـش  ياه  هتوب  میدـنار و  نوریب  ناـمرواب  هعرزم  زا  ار  کـش  ياـه  خـلم  .میدرک  عورـش  ار  هزاـت  یحبـص  دـیمد ، هک  دیـشروخ 
.میدناشن

هک میدوب  نآ  زا  رت  هدامآ  ام  .درزآ  ار  نامیاپون  ناکدوک  زواجت ، ياپ  يادص  دـش و  زارد  اه  قیاقـش  يوس  هب  دـیلپ ، یتسد  ناهگان ،
درس هنیس  .گنفت  یهاگن ، ره  دش و  هلولگ  یتشم ، ره  .دنک  نامدصر  شیاه  هراوهام  مشچ  هکنآ  زا  رترادیب  تشاگنا و  یم  نمـشد 

.میدرک ظفح  دیشر ، ناناوج  هقلح  رد  ار  ناریا  رازلگ  میتفرگ و  هناشن  ار  ناشافخ 

، نات هنیـس  مخز  .دوب  دهاوخ  نارود  هنارت  نیرتراگدنام  ناتراثیا ، هزاوآ  تشهب ! هزاورد  رفاسم  نادرم  يآ  هتخوس ؛ ياه  قیاقـش  يآ 
.تریغ دیشروخ  ندزرس  هنذأم  ناتدنلب ، یناشیپ  تسا و  ناگتشرف  هاگ  هسوب 

هشیمه يارب  ار  ناراکزواجت  ياپ  تسکش و  مه  رد  ار  نمـشد  کچوک  ياه  حالـس  ناتداقتعا ، نامیا و  یگرزب  هدنبوک ! ياه  جوم 
.تسام تارطاخ  ریوصت  نیرترب  زونه  هسامح ، نوخ و  ياهزور  .درک  عطق 
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تداهش داهج و  ياه  لاس  راگدای 

نامیا و يوبشوخ  ياه  لگ  هزرابم ؛ نادیم  نیدالوپ  ياهدرم  هداس ؛ ياعدا  یب  نانیـشنرگنس  مالـس ! تمواقم ، راثیا و  ياه  هوسا  يآ 
.دیحتاف امش  ار  تمواقم  هّلق  دیسانش و  یم  ار  تماقتسا  قفا  مالسا !

ياهزور تایلمع ، باـهتلا و  ياـهزور  داـی  ریخ ؛ هب  یگناـگی  تدـحو و  ياـه  لاـس  داـی  .تسامـش  سوب  تسد  مسوم  اـهزور ، نیا 
! نینوخ ياه  هرجنح  قیمع و  ياهدایرف 

زا ياهولبات  نیرتابیز  هک  یمواقم  ياـهدرم  ریوصت  تسا و  تداهـش  داـهج و  ياـه  لاـس  راـگدای  شمارآ ، نوکـس و  ياـهزور  نیا 
.دنا هدرک  قلخ  ار  یگتشذگدوخ 

، هداد تسد  زا  لد  نانیـشنرگنس  .دوب  دـهاوخ  ایند  هحیار  نیرتریذـپلد  دـبا ، اـت  ناـسنا ، مالـسا و  داـقتعا و  زا  عاـفد  زاون  حور  میمش 
! مالس تناید ، بارحم  نانیشن  هداجس 

رورسم بنیز  / راهب تیثیح  اب 

یم دـننامب ؛ يدازآ  رظتنم  هشیمه  اـه  مشچ  دنتـساوخ  یم  دوـش ؛ ریـسا  دادبتـسا  سفق  رد  هـشیمه  يارب  يدازآ  هدـنرپ  دنتـساوخ  یم 
یم دوش ؛ ینادـنز  مادـص  یلایخ  یب  ياه  هزوم  رد  زییاپ ، درـس  باـق  رد  بارهـس ، متـسر و  شرآ و  زبس  هشیمه  نیمزرـس  دنتـساوخ 

یخی ياه  نوتس  هب  ناتسمز ، هیاس  رد  لاس ، ياه  لصف  مامت  دنتساوخ  یم  دنامب ، یقاب  رمث  یب  دنزن و  هناوج  یتخرد  چیه  دنتـساوخ 
، یناتسمز چیه  هب  راهب ، نارادمچرپ  باتفآ و  نادرم  يدیحوت  تریغ  اما  دنـشچن ؛ ار  تشهبیدرا  توارط  معط  هاگ  چیه  دننک و  هیکت 

.دننک راد  هکل  ار  نام  يراهب  تیثیح  هک  دادن  لاجم 

.دنتسب نازواجتم  يور  رب  هشیمه  يارب  ار  زواجت  ياه  هزاورد  دندرک و  ییاسانش  ار  تشهب  ياهرد  ام ، هدروخ  شکرت  نادنزرف 

یتمعن اتیزر  / گنج نز و 

دنهاوخ یم  رکش  دنق و  رفس و  مرگ  ِتْخَر 

دنهاوخ یم  رپ  هک  تسا  ییاه  هلچلچ  زا  نخس 
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باتشب ردام  هثداح  نیا  رد  تفگ : ویدار 

دنهاوخ یم  رسپ  هخاش  کی  هک  دیتسرف ؛ لگ 

قشع هب  دیتسرفب  فسوی  نهاریپ  يوب 

دنهاوخ یم  رحس  دیشروخ  ههبج  ره  تشپ 

تفگن دنخبل و  هب  داد  ورف  ساسحا  ینز 

دنهاوخ یم  ردپ  گنج  زا  سپ  شاهرسپ  هک 

تشهب داتسرف  تفاب  ینهریپ  نز  هریپ 

دنهاوخ یم  رفس  نایاپ  رس  یب  هقی 

دعب هشوگات و  ود  دنک  شرگج  زا  ینَز  و 

دنهاوخ یم  رگج  درم  زا  هک  يوس  نآ  داد 

تسکش غاد  ربخ  کی  زا  يردام  رمک 

دنهاوخ یم  رد  هناروبص  تشپ  ار  سای 

دوبن هک  تداهش  درک  یمن  ربص  رگا  نز 

دنهاوخ یم  رت  هتخوس  نز  لد  زا  یسک  هچ 

داژن لیلخ  دیعس  / نوراک ياه  جوم  اب 

تنوگلگ يادر  زا  دیآ ، یم  هلال  يوب 

تنوخ هرطق  هرطق  تسا ، يزارفارس  لبمس 

هدازآ روبص  يا  تساه ، يرارق  یب  لصف 

؟ تنوماه تشد و  يوس  دناوخ ، یم  هک  هبذج 

راکیپ شتآ و  گنج و  راثیا ، همه  نآ  زا  دعب 

هرامش 100 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 165زکرم  هحفص 143 

http://www.ghaemiyeh.com


تنوراک ياه  جوم  دندرب ، البرک  يوس 
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يدازآ عولط  رد  قشاع ، يا  دیهش ، يا 

تنوهرم هشیمه  ات  دوب ، دهاوخ  راهب  نیا 

یتفر اهر  هداس و  یتفر ، ادخ  ات  هچرگ 

تنوگلگ يادر  زا  دیآ ، یم  هلال  يوب 

یبعک یلعدمحم  / درک رید  وا 

یبعک نیسحلادبع  دیهش  هب  میدقت 

.تشگزاب هنایشآ  هب  لاس  زا 14  سپ  هک  يرجاهم  هدنرپ 

درک رید  وا  ...و  يزود  یم  رد  نامشچ  رد  مشچ 

درک رید  وا  ...و  يزوس  یم  رحس  ات  اهنت  زاب 

دنک یم  مگ  ار  باتهم  ترت  نامشچ  قرب 

درک رید  وا  ...و  يزومآ  یم  قشع  ار  نامسآ 

يا هکرب  ِدق  تخیر  وق  يا  هتسد  ِچوک  ِباوخ 

درک رید  وا  ...و  يزومرم  هروشلد  تلد  رد 

دهد یم  یهاوگ  دب  مه  اه  هناخاقس  بلق 

درک رید  وا  ...و  يزورفا  یم  عمش  اه  بش  هک  سب 

دندمآ گنج  زا  یتقو  شکالپ  اه و  ناوختسا 

درک رید  وا  ...و  يزور » کی  دسر  یم  : » یتفگ زاب 
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(( جع ) رصع یلو  ترضح  سدقم  ناتسآ  هب   ) مهار رد  مشچ  نم  ار  وت 

نایلیلخ يدهم  / تاراشا

! تراشب کی  تراشا ! کی  اب  مدمآ ؛ وت  يارب  شلوا  زا 

.يدـیمان تمالغ  ارم  .يدیـشک  نوریب  هاچ ، زا  ارم  راـگنا  يدـیبلط ! ارم  وت  راـگنا  .مدرک  قوذ  مدرکن ؛ لـطعم  دز ، گـنز  هک  ..دـیس 
«! يدهم : » دنسانش یم  وت  مان  اب  ارم  اج ، همه  .موشب  تیادف  .مورب  تنابرق 

چیه هب  .متسشنن  ياپ  زا  زگره  یلو  ما ! هتـسکش  لد  ما ؛ هتـسخ  طقف  نک  رواب  .متـسه  تقـشاع  زونه  اما  متـسکش ؛ ار  مدهع  مناد  یم 
! متسه يدهم  نامه  زونه ، نم  .متسبن  لد  سک 

! دـنتفر دـندوب ، هدـمآ  نم  اب  هکاهنآ  همه  .دـنز  یم  گنچ  ملد  هب  وت ، دای  دـنز و  یم  گنز  دیـس »  » مه زونه  تشذـگ ! لاس  هد  الاح 
رـس .دنهاوخ  یم  ار  وت  مناد  یم  .دنهام  لثم  دـنتفر ، هک  مه  اهنآ  مهار !» رد  مشچ  نم  ار  وت   » اهنت ياهنت  مهآ ، کشا و  هوبنا  اب  الاح ،

! دنهاج تمشح و  یپ  رد  هن  و  دنهانگ ، لها  هن  نک ، رواب  .دنهار  هب 
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یهد یم  تدوخ  ار  لاح » »

نتشاگن و وت  زا  ندوب و  وت  اب  يارب  يرتهب  ياه  هار  امتح  يا ! هدرپس  ادخ  هب  يا و  هدرب  ار  اهنآ  تدوخ  منک  یم  رکف  اه  تقو  یضعب 
هک یهاگ  ...دـشاب  نامدوخ  ِنیب  دنـشاب ! هدرک  تشپ  وت  هب  و  هدروآ ، يور  رگید ، یـسک  هب  دـنکن  ادـخ  اما  .دـنا  هدرک  ادـیپ  ندورس 

: دنز یم  بیهن  ناطیش ، درادن ، مراک  هب  يراک  دراذگ و  یم  میاهنت  هک  یعقوم  یتح  دیارس ، یم  ار  وت  دیآ و  یم  مغارس  رعش ،

؟» لاس  » دنچ رگید ؛ تسا  سب  لام !»  » هن دراد ، لاح »  » هن تاراشا » « ؟ يا هدرک  شوخ  هچ  هب  ار  تلد  تخبدب ! - 

شلاس اما  لایخ ؛ یب  مه  ار  شَلام  یهد ، یم  تدوخ  هشیمه  ار  شلاح  .مراد  تتـسود  نوچ  مراگن ؛ یم  مه  زاب  اـهنیا ، دوجو  اـب  اـما 
! مناد یمن  ...ار 

عراز هبوبحم  / تسا یگدرم  كرحت ، یب  قشع 

، فرـص یگدادـلد  هک  مناد  یم  .تسین  یفاک  وت  يارب  قشع »  » هک مناد  یم  اما  .دـناوخ  یم  ار  وت  هعمج ، ياه  بورغ  کبـس  هب  ملد 
کـشا دننامب و  وت  ناریح  هک  تناقـشاع  زا  یهاوخ  یمن  يراد و  یمن  ساپ  ار  اهنت  یگتـسبلد  هک  مراد  ربخ  .تسین  وت  خساپ  باجیا 

قشع وت  .دنشاب  تتبیغ  هیثرم  ناوخ  هبدن  ناشف و 

اپ تیالو  هصرع  رد  ناوت  یم  هنوگچ  اما  قشع  نودـب  هدروخ ! هرگ  دامجنا  ار ، هوقلاب  قشاع  یناد و  یم  ضحم  دومج  ار  كرحت  یب 
ناوت یمن  نونج ، غلاب  ياه  شفک  نودـب  هکنیا  هن  رگم  تسالوم !؟ اب  ناسنا  یگناگی  یگتـسبلد و  نامه  ّـالوت ، هکنیا  هن  رگم  داـهن ؟
كرت .مینیشنب  تراظتنا  ياشامت  هب  لقع ، هرجنپ  رانک  میراذگب و  رانک  ار  یگتـسبلد  هک  هاوخم  ام  زا  دومن !؟ فّرـشت  ياه  هداج  ریس 

هک ارچ  درک ؛ یهاوخن  قشع  عنم  زگره  وت  هک  دنراد  نیقی  میراد و  نیقی  يرآ ؛ .تسام  نت  دبلاک  زا  حور  یظفاحادـخ  لداعم  قشع ،
.روشرپ یهاوخ و  یم  هدنز  ار  تناقشاع 
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نامز هظحل  هظحل  ماما 

ار تاهبش  یهایس  کش و  تاملظ  هک  تسد  هب  سوناف  ربهار  نآ  ییوت  اهنت  هک  مییوج  یم  میظع  ریسم  نیا  زا  روبع  رد  ار  وت  تیالو 
زیمآ یحو  لـقعت  تمـس  هب  ار  قشع  تیادـه  هک  ییوت  نیا  .يرآ  .دـهد  یم  دـیون  ار  ور  شیپ  ياـه  هداـج  يراومه  ددرون و  یمرد 

! یشک یم  شود  رب  هناماما  ار  ایبنا  تلاسر  راب  نیا  يراد و  هدهعرب  لصو ،

هکنیا هب  ّرقم  میفرتعم و  اما  هتفای ، تدـش  وت  زا  نامیاه  ینادرگیور  هدـش و  ررکم  كاخ ، یلاشوپ  هبذاج  رد  اـم  ياـه  تلفغ  دـنچره 
.نیمز رد  ییادخ  نیشناج  وت  هک  سرب  نامداد  هب  .دروخ  دهاوخ  رهم  ام  یناشیپ  رب  ناطیـش  یگدنب  ینادرگ ، يور  ام  زا  ینآ  وت  رگا 

ار نامتـسد  .دنیب  یمن  ار  تلاصا  زا  رود  ِینامیـس  ياه  هناخ  محازم و  ياه  نابایخ  نیا  يوسارف  نامیاه ، مشچ  هک  سرب  نامدایرف  هب 
.نامز هظحل  هظحل  ماما  ییوت  هک  نک  نام  یهارمه  ریگب و 

یناما مثیم  / دمآ دهاوخ  يزور 

(1) دمآ دهاوخ  يزور 

تسار و تخیرگ و  دـنهاوخ  مه  زا  رـش  ریخ و  .تخیمآ  دـنهاوخ  مه  هب  لـطاب  قـح و  هک  دـمآ  دـهاوخ  يزور  اـه ، تـسد  رود  رد 
.تخیر دنهاوخ  مه  هب  غورد ،

.درک دهاوخ  دادیب  الب ، ياه  مخز  هودنا و  ياه  هجنپ  .تشاد  دهاوخن  ماود  یتح ، زور  کی  هدیقع ، تابث  هک  دیـسر  دـهاوخ  يزور 
هب اه ، گنج  درک و  دهاوخ  رود  مه  زا  ار  اه  لد  تافالتخا ، هک  یسحن  ناراگزور  هچ 

.تسویپ دهاوخ  عوقو 

.نک عمج  ار  تما  یگدنکارپ  وا ،»  » اب رادرب و  نایم  زا  ار  هودنا  مغ و  وا ،»  » نتخیگنارب اب  ایادخ !
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...هک دمآ  دهاوخ  يدرم 

دـش و دـنهاوخ  هدرپـس  ریـشمش  هب  هیما  ینب  هک  مشاـه ، ینب  هن  تسا و  ییاروشاـع  زور  اـه ، میوـقت  يوـس  نآ  رد  اـه ، تسدرود  رد 
زاب بیرغ  ناعنک  هب  ار  فسوی  هک  دمآ  دهاوخ  ییادن  نامسآ  زا  اه ، تسدرود  رد  .دیسر  دهاوخ  تبث  هب  ریـشمش ، رب  نوخ  يزوریپ 

.دنادرگ دهاوخ 

ياه هبلک  هب  ار  تبحم  درب و  یم  لد  شراقو  نوکس و  تسا ؛ ناگدنهانپ  هاگهانپ  شهاگن  هک  دمآ  دهاوخ  يدرم  اه ، تسدرود  رد 
.تشاد دهاوخ  ینازرا  اه ، هنیس  درس 

.دیشک دهاوخ  نوریب  فیرحت ، هنهک  ياهراغ  زا  ار  لیجنا  تاروت و  هک  دمآ  دهاوخ  يدرم 

دهاوخ تکرح  وا  شیپاشیپ  لیئربج ، هک  دمآ  دهاوخ  يدرم  .دوب  شرادید  قاتـشم  (ع ،) بلاط یبا  نب  یلع  هک  دـمآ  دـهاوخ  يدرم 
.شباکر پچ  تمس  لیفارسا ، شباکر و  تسار  تمس  لیئاکیم  درک ؛

راهب ياه  هفوکش  زا  رت  ناوج 

هچ ره  فک  زا  رارق  تسا ، ییابیز  فسوی  .راـهب  ياـه  هفوکـش  زا  رت  ناوج  دـمآ ؛ یهاوخ  هک  يزور  هب  مرگن ، یم  اـه  تسدرود  هب 
رد .تفرگ  دهاوخ  قنور  نید ، تفای و  دهاوخ  هزات  یتایح  دیما ، دش ، دـهاوخ  دـلوتم  وت  اب  قشع ، .دوبر  دـهاوخ  هتخوس  لد  نونجم 

ياه هنیجنگ  .دـمآ  دـهاوخ  نوریب  وت  نیتسآ  زا  تقیقح ، ياضیب  دـی  دـنا ، نامیـشپ  اه  هزیگنا  ناشیرپ و  اه  هشیدـنا  هک  راـگزور  نآ 
رد (ص ،) ربمایپ هرهچ  دش و  دهاوخ  تیاده  ياه  هقراب  همشچرس  تا ، یناشیپ  .تفرگ  دهاوخ  رارق  اه  بلق  همه  رایتخا  رد  تمکح ،

.دیشخرد دهاوخ  وت  هرهچ 

جک ياه  تئارق  راگزور  رد  درک ؛ یهاوخ  راوتسا  ار  نیتسخن  مالسا  ياه  هدولاش  تخاس و  یهاوخ  نوگنرـس  ار  مود » تیلهاج  ، » وت
.جوعم و 

! مشاب وت  اب  نک  اعد  ییایب ؛ منک  یم  اعد 
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! يراظتنا مشچ  اشوخ 

هک درک  دنهاوخن  هلجع  داد و  دـنهاوخن  تسد  زا  ناراگزور  هب  یتح  ار  ناشلد  رب  هتـسشن  رهم  هک  ناراظتنا ، مشچ  تداعـس  هب  اشوخ 
هداـمآ ناربماـیپ ، دوعوم  زاوشیپ  هب  ار  دوخ  اـه ، يدـب  یماـن  شوخ  اـه و  یبوخ  یماـنمگ  راـگزور  رد  ُهُولِْجعَتْـسَتالَف .» ِهّللا  ُْرمأ  یتَأ  »

.درک دنهاوخ 

ياهدـیراورم ندـیچ  يارب  ار  ناشیاه  تسد  درب و  دـنهاوخن  دای  زا  ار  طسق  هب  مایق  رود ، ياه  لاـس  رد  هک  روهظ  نارظتنم  هب  اـشوخ 
حلص هحیار  ندیزو  يارب  دوشگ  دنهاوخ  ار  ناشلد  ياه  هرجنپ  درک ؛ دنهاوخ  دنلب  ناراب ،

! ناراظتنا مشچ  تداعس  هب  اشوخ  درک ؛ دنهاوخ  راومه  شیاین ، هلفاق  روبع  يارب  ار  ناشناج  هداج  تمالس و  و 

يدابآدوواد هموصعم  / منک یم  تیادص 

یب ياـه  هنیدآ  شریخأـت ، هک  منک  یم  رکف  يدیـشروخ  هب  منک و  یم  رورم  ار  شا  هتفرگ  دود  ياـه  هرجنپ  رهـش و  دـنلب  ياـهراوید 
.هدرک نامنیشنرتسکاخ  هک  تسا  يرامش 

هتـسیرگ ار  باتفآ  اه ، فرب  نابیرگ  رد  رـس  دادـعت ، یب  ییاه  ناتـسمز  رد  هتخادـنا ، ناشکاخ  هب  وت  ماگنهرید  راظتنا  هک  ینایهام  اـب 
یم لد  منک و  یم  تیادـص  سأـی ، ییاـهنت و  شیم  گرگ و  رد  .تسا  هدرک  راوآ  مرـس  رب  ار  يرایـسب  ياـه  نازخ  تا ، يرود  .میا 

زیربل هنیدآ ، رطع  ار  ما  هتفه  مامت  هک  زور  نآ  ات  منک  یم  تیادـص  .دـنناد  یم  بوخ  ار  تیاه  ماگ  یناشن  هک  ییاه  هداج  هب  مراـپس 
.دنک

...میوگ یم  هک  وت  زا 

.دشاب هدرک  مگ  ار  دیشروخ  ریسم  هک  متسه  ینادرگ  باتفآ  نوچ  وت  یب  دوعوم ! يا 

دنتـسیا یم  اهداب  میوگ ، یم  هک  وت  زا  .موش  یم  رباع  ار  یگدوهیب  توخر و  ياه  هچوک  هنهپ  اهدیدرت ، اه و  نامگ  روصحم  وت ، یب 
ياه ضغب  میوگ ، یم  هک  ار  وت  .دزیخ  یمرب  وشو  تسـش  هب  يراـهب  یناراـب  ار  رهـش  میوگ ، یم  هک  وت  زا  .دوش  یم  یبآ  نامـسآ  و 

تلادع و یهار  ود  رب  ما  هداتسیا  نم  .دنوش  یم  يراج  ار  تندمآ  ياه  هکرب  تمس  مرظتنم ، ياه  کشا  دنوش و  یم  هدوشگ  میولگ 
.مشک یم  راظتنا  ار  وت  ياه  ماگ  يادص  غیت و 
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یقرشم ياه  سفن  رطع 

مادک توس  درک ؟ دهاوخ  هدـنکآ  تا  یقرـشم  ياه  سفن  رطع  ار  هاگتـسیا  مادـک  وگب  .دـنرظتنم  ار  تندـمآ  راطق  نیمز ، ياه  لیر 
ِشوخ ِناهگان  وگب ، ام  اب  تسا ؟ یقاب  ناماه  ناج  راهب  هب  رگید  لصف  دنچ  داد ؟ دهاوخ  هدژم  ار  هدیپس  رفاسم  نیرخآ  دورو  یتشک ،

؟ مینک زیررتوبک  ار  شنامسآ  میشاپب و  هراتس  ار  تندیسر  ياه  هچوک  ات  دنناشک ، یم  ریوصت  هب  یِک  اه  هنییآ  ار  تندمآ 

راب ار  هدرک  مد  ياوه  نیا  اهربا ، ات  درگ  زاب  دـنک ؟ هچ  شدوبک  ياهدرد  اب  وت ، یب  نیمز  یـشمارآ ! ار  تنارارق  یب  ياـه  لد  هک  يا 
.دننز یم  ادص  ار  وت  ناتخرد ، هدیکشخ  ياه  هخاش  .دنرابب  رگید 

تلادع مچرپ  اب 

.دنیوج یم  ار  وت  دوخ ، ینادرگرس  شخرچ و  ریسم  رد  کلف ، هام و  هک  مشابن ؛ رظتنم  هنوگچ 

مامت تسا ، هتشاد  هگن  هزات  وت  مهرم  دیما  هب  اهنت  ار  هرطاخ  مخز  ناملسم ، هدروخریت  ياهوزرآ  هک  نونکا 

یسک ات  دنفاب ، یم  ایؤر  نامساسحا ، روگ  هب  هدنز  نارتخد  اه ، هعمج  اجنیا  .دنونشب  ار  تمالس  يادص  ات  دنا  هدرک  توکـس  اه  جوم 
.دنک هتشارفارب  نامز ، تیلهاج  رد  ار  تلادع  مچرپ  دمحم ، رابت  زا 

تاجن لحاس  ات 

هتسب لپ  کشا ، اب  اه  مشچ  هک  نک ؛ باجتـسم  ار  اه  تسد  ياعد  دسر ، یم  شوگ  هب  اوزنا  زا  هک  قشاع  ِهآ  ِتباجن  هب  دنگوس  ار  وت 
.تندمآ يارب  دنا 

لحاس هب  ار  هتفه  ياهزور  يایرد  تفه  هک  تسوت  يدـهملاانا  گناب  اـهنت  درادـن ؛ لـحاس  راـظتنا ، ياـیرد  هک  نزب ؛ اـیرد  هب  ار  لد 
.دناسر یم  هعمج  تاجن 

یتمعن اتیزر  «/ هتشگ مگ  فسوی  »

ار ناماه  لد  هنییآ  تیاشگ ، لد  تعلط  اب  نک و  ناتسلگ  دوخ  زا  ینهاریپ  يوب  هب  ار  نامبلق  نازحا  ياه  هبلک  هتـشگ ! مگ  فسوی  يا 
.هد ینشور 

.میوش رون  همشچ  همشچ  وت ، مان  نینط  زا  ات  نک  نشلگ  ار  ناهج  هدکشتآ  ناج ! ِلیلخ  يا 
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روبع مربارب  زا  دنک  یم  هشیمه  ات  وت ، بیجن  هرهچ  نم ! بیرغ  فسوی  »

(1) »؟ روهظ نامز  لد  زا  ینک ، یم  هرابود  یک  نامسآ ، يارو  رد  نابرهم ، حیسم  يا 

وت ِیسگرن  رطع 

هدام و توهرب  رد  انعم  زبس  هحاو  ینعی  وت  مان  خیرات و  بلق  ندـیپت  يارب  تسا  يا  هناهب  تسا و  توکلم  هب  ور  يا  هچیرد  وت ، راظتنا 
.یتسرپاتکی زیگناروش  هماکچ 

؛ تسا قشع  يوس  هب  مروبع  زمر  وت ، ِیـسگرن  رطع  .تسا  میهاربا  ربت  هسامح  یلع و  راقفلاوذ  همادا  وت ، تلادـع  ریـشمش  نم ! يالوم 
.دسانش یمن  وت  روهظ  يارب  ار  جرف  ياعد  زج  هک  يا  هداجس  رد 

یجّیهم هبادوس  /؟ یک ات 

لصف همه  نیا  اب  رتسگ ، هیاس  ياه  هخاش  تخرد و  همه  نیا  اب  هنابـش ، يوسوس  هراتـس و  همه  نیا  اب  باتهم ، نیا  دیـشروخ و  نیا  اب 
ياج دـیاب ،»  » ِقافتا کی  هدـماین ، کی  زونه  .تسا  یلاخ  یگدـنز  زونه  همه ، نیا  اب  میوقت ، ياه  هاـم  یلاوت  ندـمآ و  نتفر و  ياـه 

.دور یم  هار  اه  مشچ  مامت  شیپ  شا  یلاخ 

.تسا دوز  یلیخ  ایند  رخآ  يارب  زونه 

.تسا دوز  تانئاک ، ندش  ربز  ریز و  تمایق و  هلزلز  يارب  زونه 

هب ار  وا  اه  هداج  مناد  یمن  هدـنام و  هار  رد  تساه  نرق  هدـماین ، ِرفاـسم  کـی  هدیـسرن و  ققحت  هب  ررکم  همه  نیا  ياـهاعد  هک  یتقو 
...هدیسرن ام  هب  زونه  هک  دنا  هدرب  اجک 

يامن خـن  اه و  کشا  یگدوسرف  زا  نخـس  تسین ؛ اه  حـیبست  اه و  هداجـس  اـه و  مشچ  اـه و  تسد  یگدز  لد  یگتـسخ و  زا  نخس 
تسا و رون  هراسخر  ندیدن  زا  فرح  .یمیدق  هدعو  هدیـسر و  بل  هب  ِناج  تسا و  قشع  زا  فرح  تسین ؛ اهاعد  ندش  لال  اهرذن و 

.مادم یکیرات  هب  نتفرگ  وخ  غورد و  ياهوسروک  هب  ندنام  شوخلد 

یکاوژپ یتح  یباوج ، اما  دنا ؛ هتفر  الاب  شیوس  هب  هشیمه  اهاعد  اهادـص و  هدرک و  ییادـخ  زورما ، ات  لزا  زا  هک  تسادـخ  زا  فرح 
.تسا هدماین 
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؟ دوش ریخ  هب  تبقاع  دوبن  انب  َکِّیلَِول ،» ْنُک   » و البلا » مظع   » و نیسای » لآ   » رگم دنراک ؟ سک و  یب  ام  ياه  هبدن  اه و  هیرگ  رگم 

« راـظتنا  » لزغ میناوـخب و  جَرَْفلا » َکِّیلَوـِل  ْلِّجَع   » دـیاب تسا  زوـنه  هک  زوـنه  هک  دوـب  هفـسلف  یب  يراـظتنا  مشچ  نرق  همه  نـیا  رگم 
؟ مییارسب

یم هک  ...مان  کی  هب  اهنت  میراد  شوخ  لد  ام  تسا و  ناوارف  اج  همه  ملظ ، دـنک ؛ یم  ورد  ار  مالـسا  تیناـسنا و  هچ  ره  رابکتـسا ،» »
؟ یک اما  ...ارْوَج ؛» اْملُظ َو  ْتَِئُلم  امَک  ًالْدَع  اطِْسق َو  َضْرَْالا  ُأَلْمَی   » دیآ و

»؟ ِءامَّسلا ِضْرَْألا َو  َْنَیب  ُلصَّتُْملا  ُبَبَّسلا  َنیَا  »

نیدلاردب مظاکدمحم  / بش هبنش  هس 

.دنزیر یم  کشا  رطس  هب  رطس  لسوت ، ياه  مشچ 

.دنهاوخ یم  ار  روهظ  رون ، زا  يا  هطقن  يور  هبور  رظتنم ، ياه  تسد 

.تسا قشع  گربلگ  زا  رپ  اه ، هداجس 

.تسا هدرک  دوخ  ِنیگآرطع  ار  اضف  هک  تسا  سنا  ياه  همغن  اه  « دبعن كاّیا  »

کـشا زا  تسا  رپ  روهظ ، قوـش  زا  تسا  رپ  نطاـب ؛ يافـص  زا  تسا  ُرپ  نارکمج ، .دـنراد  هناـسمتلم  يروـضح  اـه ، « مهجرف ْلِّجَع  «َو 
.تبرغ

.تسین اج  ییاهنت  زا  دجسم ، رد  .هار  هب  مشچ  دنیاهنت و  یعون  هب  همه  نارکمج ، رد 

.دیرگ یم  تسا  هدیسر  هار  زا  هک  یبش  هبنش  هس  اب  دجسم 

نشور هدروآ  نارکمج  ار  یبش 

نتسکش کشا و  همه  زوس و  همه 

تسا دنلب  شنیماضم  بش  هبنش  هس 

« ...اهیجو ای   » ياه تسد  زا  ناوخب 
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ُلپ دنز  یم  تعافش »  » ات ام  ِلد 

لگ دنک  یم  ناماه  تسد  زا  دیما » »

دریگب ات  هدیسر  بش  هبنش  هس 

لسوت رطع  نارکمج ، سابل 

يریما نیسح  / تیاده نشور  غارچ  اب 

.مناوخن الوم  یب  زامن  رگید  ما  هداد  لوق  .شناد  راشرس  يرس  دیاب و  یتسد  تندمآ ، يارب  راعش ، هن  مفرح و  هن  دورس ، هن  مرعش و  هن 
.منک ادتقا  یلع  هب  ار  ملامعا  همه  ما  هداد  لوق 

.ییآ یم  تیاده  نشور  غارچ  اب  وت  ییآ ؛ یم  یلع  دمحم و  ملع  اب  وت  مشح ؛ مدخ و  اب  هن  گنج ؛ ریشمش و  اب  هن  یلو  ییآ ؛ یم  وت 

! همطاف يورابیز  يا  ما ، هدش  ایند  ییور  تشزریسا 

.ینادان نان و  هب  دایتعا  ریسا  ما ؛ ینیمز  ياه  هتساوخ  یگتسخ  ریسا 

.منیمز هدولآ  ياه  باوخ  هدز  نج  هک  نک ؛ منونج  هدنب 

.دسوپب شیدنا  كاخ  لقع  ياپ  ریز  نید ؛ دوش و  قاط  قشع ، تقاط  هکنیا  زا  شیپ  ایب ، دوز 

! رتسگ لدع  يا 

دادتما زا  یگدازآ  نیـسح ! نوخ  موادت  تاجن ، یتشک  يا  سردایرف ؛ يا  فاصنا ؛ همیخ  هدـننک  اپرب  يا  لدـع ؛ يارب  هدـننک  مایق  يا 
هـشیدنا حـتف  هناشن  هب  تیناسنا ، هلق  نیرتدـنلب  رب  ار  دـمحم  مان  ایب و  دریگ ، یم  اوأم  وت  نماد  لحاس  رد  قشع ، درذـگ و  یم  وت  هاـگن 

! زیوایب رشب ،

تادوپ دازهب  / دوش یم  راهب  لگ  کی  اب 

راهب ددرگ  یمن  لگ  کی  اب  هک  دیوگ  یعدم 

دنک یم  ناتسلگ  ار  ملاع  هک  مراد  یلگ  نم 

! سگرن لگ  يا  دنک ؛ ناتسلگ  ار  ایند  ات  هتسشن  هار  هب  مشچ  ترظتنم ، راهب  هک  یتسه  یلگ  وت 
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.نتشگ زبس  ندز و  هناوج  نیرتهب  ندییور و  يارب  يا  هناهب  نیرتهب  هک  وت  زا  دنریگ ؛ یم  وب  گنر و  وت  زا  اه  لگ  همه 

.نک ناتسلگ  ار  ایند  ایب و  .تسا  هار  رد  مشچ  ار  وت  ملاع  هک  یتسه  یلگ  وت 

ییایب هک  دنک  ادخ 

! یمدب هدرم  نیمز  نیا  دبلاک  رد  حور  ییایب و  هک  دنک  ادخ 

! دنک تسم  ار  نیمز  سگرن ، لگ  يوب  ییایب و  هک  دنک  ادخ  نیمز ! رَس  يور  دوش  يرتچ  وت ، زبس  ياه  تسد  يزور  دنک  ادخ 

ینادعمـش لد  دنکن و  ضغب  هچغاب  ات  دوشن ، یناراب  تقو  چیه  هرجنپ ، ياه  مشچ  ات  دنکن ؛ هبدن  رگید  هبدن ، ات  ییایب  هک  دـنک  ادـخ 
! دریگن اه 

نینط یهدـب و  هبعک  راوید  هب  هیکت  يا ، هعمج  حبـص  دـنک  ادـخ  دریگن ! ار  هعیـش  ناهد  ضغب ، درـس  تسد  ات  ییاـیب ، هک  دـنک  ادـخ 
! دنازرلب ار  اه  لد  تیادص ،

! تسا هار  رد  مشچ  مه  البرک  هک  ایب 

ناهج رتسگ  تلادع 

.تسشن دنهاوخ  هراظن  هب  اه  مشچ  همه  ددرگ و  یمرب  ار  هداج  تیاه ، شفک  يزور 

.دینش دنهاوخ  ار  وت  يادص  ایند ، رک  ياه  شوگ  دوش و  یم  مکاح  ناهج  رب  یقیقح  تلادع  يزور 

.دننک یم  هدجس  تیاپ  هب  سوه ، اوه و  ياه  ناطیش  اه و  سیلبا  مامت  تسین ، رود  نادنچ  هک  يزور 

.يوش یم  ناهج  رتسگ  تلادع  وت  يزور 

يرفص ارهز  / قشع عولط 

؛ دیشروخ عولط  زا  لبق  دیسر ؛ زور ، لهچ 

؛ متسشن ادخ  يوس  هب  متفرگ و  وضو 

! نتسکشن يارب  دهع  تفه  و  تندمآ ، يارب  تاولص  راب  رازه 
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، باتفآ شبات  زا  لبق  زور -  ره  زور -  لهچ 

؛ مدرک وراج  بآ و  ار  هناخ  طایح  مدروآ و  اج  هب  وضو 

.منیب یم  ار  هناخ  بحاص  هک  مشاب  يرذگهر  نیتسخن  متساوخ  یم 

مداتفا هار 

، دیشروخ عولط  زا  دعب  زور ، ره  لاس ، لهچ 

؛ ...مداتفا هار  مدیشوپ و  شفک 

! مداتفا مدیزغل ،

.مداتفا متساخرب ، مداتفا ،

! مداتفا هار  هتسشن ، هتسکش ، هرابود  ...متسکش  ...متسشن و 

وت ات  هدایپ 

 - لاح ره  رد  لاس -  ره  ِهام  ره  هتفه  ره  هبنشراهچ  ِبش  لهچ 

! مداتفا هار  دندوبن ، هک  مه  میاه  شفک 

وت ات  هدایپ 

تیاه مشچ  ِنارکمج  ات 

! تسین یهار 

عولط ات 

دباوخن متعاس  دیشروخ ، عولط  ات  شاک 

! دباوخ یم  یتقو  یتح  دَناباوخن ؛ ارم  متعاس  شاک 

.دناسرب وت  هب  ارم  لاس ، لهچ  بش ، لهچ  زور ، لهچ  شاک 

؛ دناوخب زاوآ  یتسد  ناوراک ، زا  شاک 
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.دناشکب تیوک  هب  ارم  شاک 

.دنامن بقع  هلفاق ، شاک 

.دنامن بقع  تعاس ،
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راظتنا ياه  هظحل 

دنهد راب  گرب و  راب ، لهچ  شاک 

دنهدن داب  رب  ار  میاهوزرآ 

؛ دنودب اه  هبرقع  شاک 

.دنوش مامت  راظتنا ، ياه  هظحل 

؛ دنک زاب  يا  هرجنپ  راب ، لهچ  زا  راب  کی  شاک 

.دنک زاغآ  ار  تندمآ  یتعاس ، شاک ،

یکشاک یکشاک 

! هَن راب ، لهچ  ...میاه  « یکشاک  » شاک

، راب کی  طقف 

، رادید کی 

.دنریگب شوغآ  رد  ار  وت 

؛ دنریمن زگره  میاه  یکشاک  یکشاک ،

.دنریگن نم  زا  ار  وت  میاه  هّلچ  یکشاک 

دنهار رد  هک  ییاهزور  يارب 

تیاه مشچ  قرشم  زا  درک  عولط  ادخ ، و 

تسا ینابرهم  زبس  نیمزرس  هک 

قشع و 

هّکچ قشع -  و 

هّکچ
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هّکچ

، تهاگن زا 
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، تخیر یبلق  هدز  خی  نیمز  رب 

.دوب هتفرگ  ار  شناوت  ناتسمز ، هک 

یگدنِز َو 

، یگدنِز َو 

، تا « ندوب  » زا دش ، دنلب  يا  هماکچ 

؛ تا « ندورس  » زا

! دنهار رد  هک  ییاهزور  يارب 

رورسم بنیز  / رارق نیرخآ 

! نم رات  ود  نیگمغ ؛ هنارت  کی  سکع ، کی 

؟ نم راهب  رخآ ، ینک  یم  عولط  یک  سپ 

قشع رابت  زا  اه ، هنیآ  رابت  زا  يا 

! نم رارق  یب  لد  رارق  نیرخآ  يا 

وت يارب  مه  نم  هنارت  نیرخآ  نیا 

نم راگدای  دوش  هنارت  نیمه  دشاب ،

دوش دنس  تیارب  هنارت  نیمه  دیاش 

نم رایتخا  یب  هتسخ و  ياه  هیرگ  رب 

شطع زا  راشرس  مکشخ و  ریوک ، لثم 

! نم راشبآ  يا  نم  داد  هب  یسر  یم  یک 

؛ وت يور  هبور  يا و  هتسشن  وت  زور  کی 

نم رازم  نیگمغ ، هنارت  کی  سکع ، کی 
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3

زکرم www.Ghaemiyeh.comهرابرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 165زکرم  هحفص 162 

http://www.ghaemiyeh.com


یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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